




    أعداد األستاذ : مهند شاكر الطائً                                                                                            00ٖٔٔٔٓ000ٓ 

 
 

ٔ 

 

 التفوق يف السادسرحلة 
  

ُر فٌِهِ لبي رؼبٌٝ))-1 َتَذكَّ ٌَ ْرُكْم َما  رَ  َمنْ  أََولَْم ُنَعمِّ  ٚياأل (   اٌذٚس 0991)                                       ((  َتَذكَّ

 ٌّبرا ال ٠جٛص اعزجذاي )ً٘ ( ثبٌّٙضح ؟ ِٚبرا رغّٟ االعزفٙبَ؟  \ط

 ٙبَ إٌّفٟ .  ٚاالعزفٙبَ رظذ٠مٟ ْ رذخً ػٍٝ االعزفْ االعزفٙبَ ِٕفٟ ًٚ٘ ال ٠جٛص ئأل \ط
  
 ٚياٌذٚس األ(  0991)                                                                               رحزٗ خظ ػشة ِبأ-2

 ٌّطٟ ثٕب ػششائرا خت أ ى١فٌٟ غ١ش ١ٌٍخ    ف شٛلبً ٌّٚب ٠ّغ  أ 
 ػشاة أ :حشف اعزفٙبَ ال ِحً ٌٗ ِٓ األ ط/

 (اسم استفهام مبنً فً محل رفع خبر مقدم وجوبا ً تالها اسم معرفة والتقدٌر )كٌف الحال :و١ف  

 (تالها فعل تام             والتقدٌر )كٌف ٌفعلون :اسم استفهام مبنً فً محل نصب حالكٌؾ  
 

  (اٌذٚس اٌضب0991ٟٔ)             َ ِؼشأ ٛا :ِٓ سث١ؼخ  بٌ  مَ أرٟٛٔ فَ  َُ ٌ        وّؼشش  ِٕب َل أ ُ  ١ٙ  ف   ذ  ط/فأطجح   -3

 ٔٗ ٠جبة ػٕٗ ثبٌزؼ١ٓ )أِٓ سث١ؼٗ (ٚرٌه أل) ي+ ِب ( .رظٛس  \ ط        ؟ِب ٔٛع االعزفٙبَ اٌٛاسد روشٖ؟ٌّٚبرا
 

  ٚي(اٌذٚس األ0990)                                  ِش ف١ه رجذ٠ذػ١ذ    ثّب ِؼٝ أَ أل حبي ػذد ٠ب ٞ  ط/ػ١ذ ثأ -4

 ١ٌٗ ئبٟٔ اعزفٙبَ ٚضحٗ ٚث١ٓ اٌذ١ًٌ اٌزٞ عبػذن ٌٍٛطٛي اٌشطش اٌثفٟ 

 ٌّؼبدٌٗ ب ِؼٝ . ٚاٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ ٚجٛد  أَ  أأ ثّ \ط
 

 ٚي( اٌذٚس األ0990)            ٔذ فٟ شمٛح ٚاٌٝ وُ ِحشَ    ٚحزٝ ِزٝ :أ ٞط/ئٌٝ أٞ ح١ٓ أٔذ فٟ ص -5

 ١ً ػشثّٙب ثبٌزفظزفٙبَ ٚسدا فٟ اٌج١ذ . ٚأعّبء االعجذ اع١ّٓ ِٓ أ

 ٌىغشٖ: اعُ اعزفٙبَ ِجشٚس ٚػالِخ جشٖ أأٞ \ط               

 : اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً جش ثحشف اٌجشِزٝ                

 اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً جش ثحشف اٌجش : وُ                 

 2(د0990)؟ أٞ(فٟ اٌحبٌز١ٓ ؟ٌّٚبراو١ف رضجظ حشوخ )ٔشذرٙب ؟ ط /أٞ لظ١ذح أٔشذد؟أٞ لظ١ذح أ -6

ٞ   ط/ (رؼشة ِفؼٛي ثٗ رال٘ب فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزِٛف ِفؼٌٛٗ                                                  خ)ِٕظٛث ٔشذد؟لظ١ذح أ أ

-     ٞ  )ِشفٛػٗ (رؼشة ِجزذأ رال٘ب فؼً ِزؼذٞ أعزٛفٝ ِفؼٌٛٗٔشذرٙب ؟لظ١ذح أ أ
   

 ٚياٌذٚس األ( 0992)         لظش ٌٝ اٌؼجبط ِغضٜ ٚلرْ   ِٚبٌٟ ئلٍذ فّٓ أ ٌٝ اٌؼجبطٚلبٌذ ئط/ -7

 رْ(فى١ف رؼشة )ِٓ(ٌّٚبرا ؟فّٓ أرْ(حزف ٚاٌزمذ٠ش )فّٓ الظذ أفٟ اٌزؼج١ش )-0
 ِمذَ ٚجٛثب رالٖ فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزٛف ِفؼٌٛٗ ثٗ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛيِٓ:  

 ٌٝ اٌؼجبطحزفذ ٌٍزخف١ف   ،    ً٘ ئط/                        ح ؟اعزجذي )ً٘(ثبٌّٙضح ِب خظ١ظخ اٌّٙض-2

 ثبٌزؼ١ٓ رظٛس : اإلجبثخط/                          ؟ دارٗ اٌضب١ٔخ ٌّٚبرأٛع العزفٙبَ فٟ أ ِب-3
 

ّ  َِ  بِغَ ْ اٌّطئط/ -8 َٓ ذ ِضٌخ     ٌٍطبِؼ١ٓ ٚأب ػٍ  ٚي(اٌذٚس األ0992)                      غ  ران اٌّطّ ٠

 جبثزه ثبٌمبػذح و١ف رؼشة اعُ االعزفٙبَ ؟ٚثك أ   

  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ : ٠ٓأ / ط   
 

َْ ))لبي رؼبٌٝ  ط/ -9  ٍٛ َّ ا ٠َؼ  ب َوبٔٛ  َّ ٟ ث   ّ  ٍ ب ػ  َِ َٚ   ( اٌذٚس اٌضب0992ٟٔ)             ِب أػشة ) ػٍّٟ( ( لَبَي 

 ١ٌٗسح ٚ٘ٛ ِؼبف )ٞ( فٟ ِحً جش ِؼبف ئسفؼٗ اٌؼّٗ اٌّمذٚػالِخ ِشفٛع  ٚ ِجزذأ ِإخشخجش أ -: ػٍّٟ
 

 ( اٌذٚس اٌضب0992ٟٔ)                     ٔشبدَٞ طذٜ ئأأ٠ٗ ٔغش اٌظحشاء ِبرا أغٕٟ     ٌٙت ران ط/ -11

 رظٛس  ط/                              ِب ٔٛع االعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ اٌشطش اٌثبٟٔ 
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  ٚي( اٌذٚس األ0993)                ٔغبْئلحغبْ أفشؽ فٟ حك غذاً ١ٌذ     فؼٍٟ أِب ٠ؼشف أٚل ط/ -11

ًً أ أ٠ّىٕه ٚضغ ً٘ ِىبْ  ال ٠جٛص ، ٚرٌه الْ ً٘ ال رذخً ػٍٝ والَ ِٕفٟ ط/        ؟ جبثزهأٌّٙضٖ ؟ ػٍ
 

َدا أَبِ  تبت)ط/لبي رؼبٌٝ  -11   ٚي(اٌذٚس األ0993)        (      ً لََهٍب َوَتبَّ َما أَْؼَنى َعْنُه َمالُُه َوَما َكَسبَ ٌَ

 غٕٝ ػٕٗ ِبٌٗ (أو١ف رؼشة )ِب(فٟ لٌٛٗ رؼبٌٝ )ِب 

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثب رالٖ فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزٛف ِفؼٌٛٗ :ِب
 

  ٚي( اٌذٚس األ0993)                                                                   ػشة ِب رحزٗ خظ   أط/ -13

ً  ث  ِبرا ِٕه ٌٟ هللا   اٌغبلٟ ِٚبرا عمب١ٔب  رانؽبف ثٟ   ِٚٓ  ١ٍ

 : جبس ِٚجشٚس شجٗ جٍّٗ فٟ ِحً سفغ خجشِٕه/أسفغ ِجزذ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً :ِبرا ط/

 ِإخش أٚ ِجزذأِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً سفغ خجش  حشبسأ: اعُ ران   
 

ْجَحُدونَ  )لبي رؼبٌٝ -14 ٌَ  ِ     ٌٍّٙضح خظبئض،فأٞ  ِٕٙب ٚسد فٟ إٌض اٌىش٠ُ ؟ ػًٍ رٌه (أََفبِنِْعَمِة َّللاَّ

 ذٚس اٌضبٟٔ( ا0993ٌ)                                    فٟ اٌىالَ  حعجمذ حشف اٌؼطف اٌفبء الْ ٌٙب اٌظذاس ط/   
 

 ( اٌذٚس اٌضب0993ٟٔ)             ٌن منًأٌن منً مهد الصبا أ  فً الخلٌج ٌسأل عنً        ٚؽٕٟ ط/ -15

 ٌٚٝ ِش١شاً اٌٝ اٌمبػذحأػشة اعُ االعزفٙبَ اٌزٞ ٚسد فٟ أدارٗ األ

 سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً :٠ٓأج/
 

  ( اٌذٚس اٌضب0993ٟٔ)                                                                ِٓ أ٠ٓ ٌه ٘زا         ط/ -16

 ٔٝ ٌه ٘زاج/    أ                              عُ االعزفٙبَ اعّبً أخش ثّؼٕبٖط/أعزجذي ثب
 

ُ  ئ  لبي رؼبٌٝ) -17 َْ ٌَى  ْ  آَر ًَ أَ ُ  ٌَٗ  لَج  ٕ ز  َِ ُ  لبَي آ ٍَى  ج  أَس  َٚ   ُ ٠َى  َّٓ أ٠َ ذ  َش فَََل لَطَِّؼ ح  ُ  اٌغِّ ى  َّ ُ  اٌَّز ٞ َػٍَّ و   َّٔٗ  ٌََىج ١ش 

     ً ٚع  إٌَّخ 
ز  ُ  فٟ  ج  أَل َطٍِّجََّٕى  َٚ الف   ٓ  خ  أَث مٝ ِ  َٚ ب أََشذُّ َػزاثبً  َّٓ أ٠َُّٕ  ّ ٍَ ٌَزَؼ   ٚي( اٌذٚس األ0994)            ( َٚ

 حزفذ ٌٍزخف١ف   ٚاٌزمذ٠ش أإِٔزُ  ط/               ( اٌزٟ اخزٍفذ ثٙب ػٓ )ً٘اثشص خظ١ظخ اٌّٙضح -1

  ٌمبػذحاعُ العزفٙبَ اٌٛاسدح ِغزؼ١ئب ثبػشة أ-1

 ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌضّٗ رالٖ اعُ ٔىشٖ  :اعُ اعزفٙبَ ِجزذأ أٞج/          
  

ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إِلَ لبي رؼبٌٝ )ط/ -18 قُولُنَّ َماَولَِئْن أَخَّ ٌَ ٍة َمْعُدوَدٍة لَ ْحبُِسهُ  ى أُمَّ   اٌضبٟٔ ( اٌذٚس0994)     (ٌَ

  ػبلً  االعزفٙبَ  ٌٍزاد اٌغ١ش ط/              جبثزه ثبٌمبػذح أػشاثٗ؟ِٛثمب أِب ِؼٕٝ اعُ االعزفٙبَ ؟ِٚب 

 ؼٌٛٗرالٖ فؼً ِزؼذٞ اعزٛفٝ ِف أسفغ ِجزذ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً :ِب  
 

 (اٌذٚس اٌضبٟٔ 0994)                             ٟٔ سح١ٍه ػُٕٙ     فمٍذ ل ػٍُ ٌٟ فٍٟ اٌمذس أٚلبئٍخ ط/-19

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ :ٔٝأ ط/          ػشة اعُ االعزفٙبَ ِؼٍالأ 
 

ِسٌُرو أََفلَمْ )لبي رؼبٌٝ -11 ْنُظُروا ِفً اٌَ ٌَ فَ  اأْلَْرِض َف ٌْ  ٚي(اٌذٚس األ0995)       (َقْبلِِهمْ  ِمنْ  َكاَن َعاقَِبُة الَِّذٌنَ  َك

 ػٍٝ والَ ِٕفٟ رذخً ً٘ الال ٠جٛص الْ ط/           جبثزهاي )ً٘(ثبٌّٙضح ؟ػًٍ أ٠ّىٕه اعزجذأ -0

 ػشة اعُ العزفٙبَ ِؼٍالأ -2

 خجشٖ حً ٔظت خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ فؼً ٔبلض ٌُ ٠غزٛفِ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِو١ف:/ط 
 

 ٚي ( اٌذٚس األ0995)          ِشاْ والّ٘ب أ شبػش أَ خط١ت ؟لبي :األط/حبٚس اٌحجبج سجال فمبي ٌٗ : -11

 ٌّؼبدٌٗ ) اعزفٙبَ رظٛس (خ ثبٌزؼ١ٓ ٌٛجٛد أَ أجبثأإلط/              ضح ِّب خظ١ظخ اٌٙ    

ُسِل إاِلَّ اْلَبالُغ اْلُمِبٌنُ َفهَ  )ٝلبي رؼبٌ -11   ( اٌذٚس اٌضب0995ٟٔ)   أ٠جٛص اعزجذاي اٌّٙضح ة)ً٘(ػًٍ رٌه ( لْ َعلَى الرُّ
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 رٟ ثؼذ حشٚف اٌؼطفأِب ً٘ رأ ، فٟ اٌىالَ اٌّٙضح رغجك حشٚف اٌؼطف الْ ٌٙب اٌظذاسح( فؼٍٝ اٌشعً أ) ٔؼُ / ط
 

                                ١ٌَٛ ل طجش ٌٟ ف١ٙب ٚل جٍذا  ٚا      / ِبٌٟ احزٍّذ ع١ٕٓ اٌؼّش ِظطجشا  ط -13

 2د( 0995)سفغ ِجزذأ رالٖ شجٗ جٍّٗ ) ٌٟ ( أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً :ِبج/  ػشة اعُ االعزفٙبَ  أ
 

  اٌذٚس اٌضبٟٔ (0995)                          ٔٝ رخبف جّبحٙب ِٓ ثؼذ ِب    ظٙش اٌذٚاء ٚفٟ ٠ذ٠ه ػٕبٔٙبأ-14

 خش ثّؼٕبٖ .االعزفٙبَ ثُ أعزجذي ثٗ أ ػشة اعُأ

 رخبف جّبجّٙب  و١ف    ،،،،،    ٔظت حبي رالٖ فؼً ربَ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً : ٔٝأط /   
 

  ٚيأل(اٌذٚس ا0996)                   ٠بٖ ٠ؼٕٛٔب ِٕب ٚاحذ فذػٛا   ِٓ فبسط خبٌُٙ ئٌف وبْ فٟ األ ٌٛط/-15

 رالٖ اعُ ٔىشٖ  سفغ ِجزذأ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً :ِٓ ط/    ؟ عزفٙبَ ؟ِٚب اٌغجتو١ف رؼشة اعُ ا
 

 ٚي( اٌذٚس األ0996)                    طبح فٟ اٌذاس لشاس ٌُٙ ٠ب أِب عّؼذ ثؼ١ك فٟ ِجبٌغُٙ    ٚلط/16

 ٌّٙضٖ دخٍذ ػٍٝ والَ ِٕفٟأْ أل ط/          ضح فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ؟٠جٛص اعزجذاي )ً٘(ثبٌّٙ ٌّبرا ال             

  ( اٌذٚس اٌضب0996ٟٔ)           (       طحبثٟ ٌٟٚ ثُٙ حبجخأفزحجظ  أٌٝ احذ لضبرٗ ) ئِْٛ ط/لبي اٌّأ-17

 داح )ً٘(؟األارغّذ اٌّٙضح ؟ٚو١ف رمٛي ٌٛ وبٔذ  ُ  ِبرا ٠غّٝ االعزفٙبَ ؟ٚف١    

 طحبثٟأفًٙ رحجظ  –فٟ اٌىالَ.  حٌظذاساْ ٌٙب ألعجمذ حشف اٌؼطف اٌفبء  حاٌّٙضرظذ٠ك ، ط/         

 2(د96؟فى١ف رؼشة اعُ االعزفٙبَ فٟ اٌحبٌز١ٓ ؟ٌّٚبرا؟ رٙبأٚ:أٞ ِؼٍمخ  لشد ؟أأأٞ ِؼٍمخ  لشل١ً ٌه؟ ٌٛ-18

:أ    /  ط   ؼذٞ ٌُ ٠غزِٛف ِفؼٌٛٗرال٘ب فؼً ِز،خٔظجٗ اٌفزح خاعُ اعزفٙبَ ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثب ِٕظٛة ٚػالَِّٞ

:أ              خشٖ فؼً ِزؼذٞ اعزٛفٝ ِفؼٌٛٗػٍٝ أ حب٘شظّٗ اٌسفؼٗ اٌض خِشفٛع ٚػالِ اعُ اعزفٙبَ ِجزذأ ُّٞ

َ٘ب )ط/لبي رؼبٌٝ -19 َعب ش   ِ  َْ ٓ  اٌغَّبَػخ  أ٠ََّب ََٔه َػ أٌَٛ  َُ أَٔذَ   ٠َغ  َ٘ب ِِٓ ف ١ َشا و   ٚي(اٌذٚس األ0991)               (  ر 

 خش ؟                                       عزفٙبَ األػشاة اعُ االأػشاثٟ ؟ٌّٚبرا ؟ ِٚب ٘ٛ ؟ِٚب ِٛلؼٗ األ خش ،ِبأ(ثبعُ ٠بْ أاعُ االعزفٙبَ )٠شد 

 سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً،  ِزٝ  ط/               

                     ُ  ثحشف اٌجش جش فٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحًأعُ اعز -:ِبف١

 ٚيس األ( اٌذ0991ٚ)                            َّٞ ٚلذ رحبٚي١ٌذ شؼشٞ أ را ٌُ رحبٚي فٟ شجبثه غب٠خ    ف١بئ-31

 و١ف طبسد ٔغبؤُ٘ ٚ اٌؼزاسٜ ٚإٌٙبس      ػُٕٙ  عبئً ا١ًٌٍ       
 ؟حػشاة أعّبء االعزفٙبَ ِٛثمبً ثبٌمبػذِب أ   

 . رالٖ فؼً ربَ  خٔظجٗ اٌفزح خعزفٙبَ ظشف صِبْ ِٕظٛة ٚػالِ: اعُ ا َّٞ أ            ط/      

 : اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت خجش ِمذَ ٚجٛثب . رالٖ فؼً ٔبلض ٌُ ٠غزِٛف خجشٖ و١ف                   

ُ  /أ٠ب ساوت اٌٛجٕبء ً٘ أط-31 ُ      ٔذ ػبٌ   ( اٌذٚس اٌضب0991ٟٔ)                       فذاؤن ٔفظ و١ف رٍه اٌّؼبٌ

 َ جبً٘ / أأٔذ ػبٌُ أط                اعزجذي اٌّٙضح ة)ً٘(جبػال االعزفٙبَ رظٛسا  -0

 ػشاة اعُ العزفٙبَ فٟ اٌشطش اٌضبٟٔ ِؼٍالٚجٗ أ-1

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ:  و١ف /ط             

 ٚي(اٌذٚس األ0991)                   َ ػٕذ إٌبط ؟ل١ً إٌبطِٓ اشؼش إٌبط ؟لبي :ػٕذٞ أط/ل١ً ٌٍؼزجٟ:-31

 فزذسْٚ ٌّٓ ٘زا اٌشؼش لبي أثٛ ٔإاط......صُ أشذ أث١برب ٚلبي:أ ؟ ٌم١ظ .ل١ً :ٚػٕذنلبي اِشؤ أ

 اشؼش إٌبط (الٖ اعُ ِؼشفٗ)ٚ خجش رِجزذأ أسفغ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً: ِٓ/ط؟ػشاة فٟ )ِٓ(ٌّٚبراِب أٚجٗ األ -1

 ثحشف اٌجش، عجمذ ثحشف جش جش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً (:ٌِّٓٓ)                                       

 َ ػٕذ إٌبط(أٌّٙضٖ ) أ ػٕذٞ أط/                       َ ػٕذ إٌبطلذس اٌّحزٚف فٟ )ػٕذٞ أ-1

 ج/رظذ٠ك  ،    فًٙ رذسْٚ           ٌّٙضٖ (أ ف رغزجذي )ً٘(ة)فزذسْٚ (؟ٚو١ِب ٔٛع العزفٙبَ فٟ ) أ -3

بط/لبي رؼبٌٝ )-33 َِ   ٗ  ِ  ٛ لَ َٚ   ٗ َث ١ َْ  رائ ر  لَبَي أل  ج ذ ٚ   (اٌذٚس اٌضب0991ٟٔ)             (                               رَؼ 
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 ػشاة اعُ االعزفٙبَ ؟ِؼٍال و١ف رٛجٗ أ

 رالٖ فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزٛف ِفؼٌٛٗىْٛ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثب أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغ: ِبرا
 

  ( اٌذٚس اٌضب0991ٟٔ)                       ِب اِغ  اٌغ١ٛف  ػشة )ِب(ط/ػ١ٓ ٔٛع األعٍٛة ف١ّب ٠أرٟ ثُ أ-34

 ٚ خجش رالٖ اعُ ِؼشفٗسفغ ِجزذأ أ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً: ِبج/ اعزفٙبَ  ،  
 

َ ٠ََشٜ)ؼبٌٝ ط/لبي ر-35 َّْ هللاَّ ُ  ث أَ ٍَ ُ  ٠َؼ   ٚي(  اٌذٚس األ0999)                                                        ( أٌََ

 خج/ دخٍذ ػٍٝ جٍّٗ ِٕف١                     ٟ٘ ؟ ِب ر١ّضد ّ٘ضح االعزفٙبَ ثخبط١خ ِٓ خظبئظٙب .ٚ
 

 ٚي(اٌذٚس األ0999)         حٕمب رغٍٟ ػذاٚح طذسٖ فٟ ِشجًِٓ ِأر و١فهلل دسن : ػشة ِب رحزٗ خظأط/-36

 ٔظت حبي رالٖ فؼً ربَ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً : و١ف
 

ِٕه؟ٚخجشٔب  ٠ٓ ِىبٔٙبأِبٌٕب أِبل وجبسا ٚطغبسا فحذصٕب ػٓ أْ ٌٕب أ٠ٙب اٌغذ ئط/ِٓ ِمبٌخ ٌٍّٕفٍٛطٟ )-37

  ٚي( اٌذٚس األ0999)                                                             ؟(         ١ِٕبرٕب ،ِبرا طٕؼذ ثٙبػٓ أ

 جبثزه ٚٚضح أٚي ِٕٙب ٚسد فٟ اٌّمبٌخ اعّب اعزفٙبَ ،أػشة األ

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ:  :٠ٓأج/
 

ٛ   )ط/لبي رؼبٌٝ -38 ُ٘ ب ٚ  َّ لًب ٌ  َظذِّ  ِ ٌ َحكُّ  ٔ ج ١َبَء هللاَّ   ا َْ أَ  ٛ َُ رَم زٍ  ً  فٍَ  ُ  ل  َؼٙ    ٚي(اٌذٚس األ0999)                 ( َِ

 ِالؤ٘ب ،و١ف رؼًٍ رٌه؟اٌجش ػٍٝ )ِب(فٟ ِٛضؼ١ٓ فبخزٍف ئ دخً حشف

ُ  :ِبخ ٌُ رحزف أ:ِب ِٛطٌٌّٛب ج/  ٔٛاع ِبخ رحزف األٌف ٌٍزخف١ف ر١ّضاً ػٓ ثم١ٗ أاعزفٙب١ِ-ٌفٙب ، ٌِ
 

  ٚي(  اٌذٚس األ0999)                       ٠فُٙ اٌؼشبق ٔجٛان  ف١ه ِٓ اٌؼشبق ح١شرُٙ     فى١ف لأ١ٌظ -39

 خدخٍذ ػٍٝ جٍّٗ ِٕف١ ط/           ػشاة اعُ االعزفٙبَ ؟زظذ اٌّٙضح فٟ اٌج١ذ ؟ٚو١ف رٛجٗ أثّبرا اخ

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت حبي رالٖ فؼً ربَ :و١ف
 

ُ   َو١ فَ ) ِب رحزٗ خظ ػشة/أط-41 ١َبو  اربً فَأَح  َٛ  ِ ُ  أَ ٕز  و  َٚ َْ ث بهللَّ   ٚ ف ش    ٚي( اٌذٚس األ2111)                     (  رَى 

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت حبي رالٖ فؼً ربَ :و١ف ج/

  ٚي( اٌذٚس األ2111)                           ذ ثبٌّجبعُح٠ٚجغّٓ ػٓ دس رمٍذْ ِضٍٗ    وبْ اٌزشلٟ ٚشط/-41

 خفٗ ٚجض ٌفع ٚأأىْٛ اٌجبس ٚاٌّجشٚس جٛاثب ٌّٙب ثضغ عإا١ٌٓ ِٕفظ١ٍٓ ٠

ُ  ٠جغّٓ    -1ط/ ُ  ٚشحذ  -1ػ  ث

ٌ َىج ١ش  )ط/لبي رؼبٌٝ -41 ُّٟ ا ٌ َؼٍ  َٛ ا  ٘ َٚ ٌ َحكَّ  ا ا ُ  لَبٌٛ  بَرا لَبَي َسثُّى  َِ ا   اٌذٚس اٌضبٟٔ( 2111)              (         لَبٌٛ 

 ح ِؼضصا رٌه ثبٌمبػذح .أػشة ِبرا ِٛحذح غ١ش ِجضفٟ ضٛء ِٕٙجه أ 

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثب رالٖ فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزٛف ِفؼٌٛٗ :/ِبراط
 

  (اٌذٚس اٌضب2111ٟٔ)                                       ؟    ػشاة )و١ف ( (فّب أ ) و١ف وبْ اٌمٕذ٠ًل١ً ط/ٌٛ-43

 خجش ِمذَ ٚجٛثب  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت : : و١ف/ ط
 

ً  )ط/لبي رؼبٌٝ -44 ٓ   ل  ِ َٛعٝ ِ    ٗ ٌ ى زَبَة اٌَّز ٞ َجبَء ث    ( اٌذٚس اٌضب2111ٟٔ)         (                       أََٔضَي ا

 ػشثٗ ِؼٍال ٠خ اعُ اعزفٙبَ اعزخشجٗ ثُ أٟ ا٢ف

 اعزٛفٝ ِفؼٌٛٗ رالٖ فؼً ِزؼذٞ سفغ ِجزذأ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ِٓ/ط 
 

  (اٌذٚس اٌضب2111ٟٔ)                                   ٠بن اػٕٟ ٚػٕذن اٌخجشئرمش        سان ل٠ب لٍت ِبٌٟ أط/-45

 شجٗ جٍّٗ رالٖ زذأسفغ ِج أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ِب ج/         ػشة )ِب( ِؼضصا رٌه ثبٌمبػذح أ 
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 ٚيٌذٚس األ( ا2110)                       حبٌٙب أداس عؼذٜ ِب ٌشثؼه خبشؼب      حً ثٗ اٌجٍٝ ثطٌٛٙب ف ٠بط/-46

 وبْ اعّب ِٕٗ  ػشاة ِبض ِٓ اعزفٙبَ ِج١ٕب ٔٛػٗ ِٚؼٍال أاعزخشج ِب رجذ فٟ إٌ

 ش) أ حً ثٗ اٌجٍٝ (رظذ٠ك ٚاٌزمذ٠ حِب ٌشثؼه : رظٛس  ،  اٌّٙض ط/              

 رالٖ شجٗ جٍّٗ سفغ ِجزذأ ِب : أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً                   

وُ     لرأعفٓ ٌّبع أ ل-47 ً  ئ ٠ٓ طجش    ٚي( اٌذٚس األ2110)                                ْ فبد ل وبٔبحجزا أِ

 ٠ٓ طجشرُأ٠ٓ رظجشْٚ  أٚ  أ ط/                  ثزغ١ش ِٕبعت اجؼً اعُ االعزفٙبَ ٠ؼشة ظشفب      

َرْواط/لبي رؼبٌٝ )-48 ٌَ ُ  إِلَى َولَْم 
  ٚي( اٌذٚس األ2110)  اروش خظبئض اٌّٙضح اٌٛاسدح فٟ إٌض(  َما َخلََق َّللاَّ

 ح فٟ اٌىالَ ٚدخٍذ ػٍٝ جٍّٗ ِٕف١خعجمذ حشف اٌؼطف اٌفبء الْ ٌٙب اٌظذاس اٌّٙضح ط/            

  (اٌذٚس اٌضب2110ٟٔ)                                                 ٌٝ ِغّبٖ   ُ سدٖ ئ١ت اٌزٞ رحزٗ خظ ثط/فه اٌزشو-49

         ََ  ػٍٝ:حشف جش ، ِب : االعزفٙب١ِخ ط/              ٔبَشبد شؼشٞ     ٌذ٠ه ٚلذ رٕبشذٖ األٔحشِزٕٟ أ ػال

ِ  ) لبي رؼبٌٝ -51 ١ٕ َه ٠َب   ّ ٍ َه ث ١َ ب ر  َِ  ( اٌذٚس اٌضبٟٔ 2110) فٟ إٌض اٌىش٠ُ اعُ اعزفٙبَ اعزخشجٗ ٚٚجٗ أػشاثٗ  (َٛعَٝٚ

 خجش ِمذَ رالٖ اعُ ِؼشفٗ ِٚجزذأ أ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ ِب: ط/                    

 ٚي ذٚس األ( ا2112ٌ)               ث١بد اٌثالثخ ؟   فٟ وً ِٓ األ )و١ف(اعُ االعزفٙبَ ػشاة ط/و١ف رٛجٗ أ-51

 بق               صُ لبٌذ و١ف ٠ىْٛ اٌزاللٟ ـز١ـشح ٚاشــضفـٕٟ ثـزـٚدػ          

 ٔبَ ٠ٙب ا١ًٌٕ و١ف ّٔغٟ ػطبشٝ            فٟ ثالد س٠ٚذ ف١ٗ األأ          

  صٕبئٙب –١ٌذ شؼشٞ  –فى١ف ػ١ٍٕب را دٔذ               فٙزا صٕبئٟ ئْ ٔأد ٚئ          
 رالٖ فؼً ٔبلض ٌُ ٠غزِٛف خجشٖ خجش ِمذَ ٚجٛثبً  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت : و١ف     ط/      

 حبي رالٖ فؼً ٔبلض اعزٛفٝ خجشٖ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت : و١ف              

 ) ثٕبئٙب( خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ:  و١ف              

 ( اٌذٚس األٚي 2112)               ٌجىب ؟     ٚل ِٛجؼبد اٌمٍت حزٝ رٌٛذوٕذ ادسٞ لجً ػضح ِب اِٚب ط/-51

 سفغ ِجزذأ أٚ خجش ِمذَ ٚجٛثبً  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ِبط/ِب األٚجٗ األػشاث١خ فٟ أػشاة )ِب(اٌثب١ٔخ ؟       
 

                             ٚي( اٌذٚس األ2112)      ِجضاح ِؼضصا رٌه ثبٌمبػذح غ١ش )ِبرا( ػشةأدسعزٗ، (ففٟ ضٛء ِبِبرا لبي لٍجه)لٍذ ٌٛ  -53

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثب رالٖ فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزٛف ِفؼٌٛٗ ِبرا: / ط           

 ٚي( اٌذٚس األ2112)                                                                      وُ ث١ٓ ح١طبٔٙب ِٓ فبسط ثطً -54

 ٌٝ اٌمبػذحئػشة )وُ( ِغزٕذا أٌٙب ر١ّضا ِٕبعجب ، ثُ ً )وُ ( اٌخجش٠خ اعزفٙب١ِخ ِخزبًس اجؼ            

 شجٗ جٍّٗ رالٖ أسفغ ِجزذ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً: وُ     وُ فبسعبً ثطالً ث١ٓ ح١طبٔٙب ط/             
 

  (اٌذٚس اٌضب2112ٟٔ)           (  اٌفمشاء ٚاٌّٙبجش٠ٓ؟خ١شوُ ػٕذ هللا  ِٓ رذسْٚأشعٛي  )ص( )ط/لبي اٌ-55

 : رظٛس ِٓرذسْٚ ، أ :رظذ٠ك   ، أ ط/      عزفٙبِبْ اعزخشجّٙب ِج١ٕب ٔٛػ١ّٙبافٟ إٌض اٌشش٠ف  -1

 خجش ِمذَ رالٖ اعُ ِؼشفٗ ٚأِجزذأ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ :ِٓ/ ط             ؟ ػشة ِب رحزٗ خؾأ-1
 

ُ  ٠ب  لْأعبي حبجزه أٌشجً : لبي إٌّظٛسط/-56   ؟ و١ف رؼشة اعُ االعزفٙبَ ( ١ِش اٌّإ١ِٕٓأ.فمبي:ٌِٚ

َُ  ط/           ( اٌذٚس اٌضب2112ٟٔ)                             جش ثحشف اٌجش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ِب ، ٌ 

  ( اٌذٚس اٌضب2112ٟٔ)                                 ِٚضٍه ِؼٛر ا١ٌّالد ٝٔب١ٔب    أسع ٌُ رٍذ صصىٍزه اط/ -57

 ؟ ٌّٚبرا ؟ ػشاثٗرٍذ( ِب أ ٝ(ٚاٌزمذ٠ش )أٔٝٚسد االعزفٙبَ )أٔ    

 حبي رالٖ فؼً ربَ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت : ٔٝأ ط/       

ًَ  لثبي  وزجٟ ل ٠شد جٛاثٙب    فًٙ أوشِذ أ فّبط/-58   ٚي( اٌذٚس األ2113)                            ثبٌشد رمبث

 ؟ ػشاة ثبٌمبػذحاأل ػشاة اعُ العزفٙبَ ؟ػضصِب أ-1
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 ال٘ب اعُ ِؼشفٗرٚ خجش أ سفغ ِجزذأ ِب: أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحًط/             

  خش ٚاوزت اٌؼجبسح ِغ اٌزؼ١ًٍأاعزجذي ثحشف العزفٙبَ حشفب -1

 رٟ ثؼذ حشٚف اٌؼطفأِب ً٘ رأ فٟ اٌىالَ حالْ ٌٙب اٌظذاس ٌّٙضٖ عجمذ حشف اٌؼطف اٌفبءأ: وشِذأ فأ/ط         
 

َ     ػبِزه ٚاأل ٠بط/-59 َ  داس ِب فؼٍذ  ثه األ٠ب َ  ١ٌظ رؼب   ٚي( اٌذٚس األ2113)                             ٠ب

َُ ثه األ ٗداس ِب فؼٍز   ٠ب ط/                        ؟ أسدٔب أػشاة اعُ االعزفٙبَ ِجزذأ و١ف ٠ىْٛ اٌغإاي ٌٛ      ٠ب
 

  ٚي( اٌذٚس األ2113)                                   ٔذ   فمٍذ اجً ِٓ ثمب٠ب اٌؼشة إٌٟٔ ِٓ اٌششق أرغ   -61

 ٔذ (أ:حزفذ ٌٍزخف١ف )اٌزمذ٠ش أِٓ اٌششق  ج/اٌّٙضح       ثّخ حشف ِحزٚف دي ػ١ٍٗ ٚث١ٓ عجت حزفٗ ؟ط/ 
 

 ( اٌذٚس اٌضب2113ٟٔ)                        ٞ اٌمٍٛة ٘زا اٌشوت شبلبب        ٚأسالأأ٠ذسٞ اٌشثغ أٞ دَ ط/-61

ٍَ ،أٞ لٍٛة : أٞ،رظذ٠ك  :اٌّٙضح٠ذسٞأ /ط          عب١ٌت اعزفٙب١ِخ حذد٘ب ٚث١ٓ ٔٛع وً ِٕٙبأفٟ اٌج١ذ صالصخ -1   رظٛسد

 سالٗأدَ أٞ  ط/                    أٛل ثٗ .اجؼٍٙب رؼشة ِجزذٌٚٝ فٟ اٌج١ذ رؼشة ِفؼ)أٞ(األ-2
 

  ٚي(اٌذٚس األ2114)                                  ػّبي را رٔت ػظ١ُ األلذِذ ػٍٝ اٌىش٠ُ ثغ١ش صاد   ِٓ ط/-61

 ، حزفذ ٌٍزخف١فرظذ٠ك   /ط                        دارٗ ؟أِب ٔٛع االعزفٙبَ ؟ِٚب ١ِضح                   

63-  ُ   ٚي( اٌذٚس األ2114)                            ً٘ ٚل ٚؽٓ      ٚل ٔذ٠ُ ٚل وبط ٚل ٚؽٓأ اٌزؼًٍ ل ط/ث

 ػشثٗ ،ِٛضحب ِب طشا ػ١ٍٗ ِٓ اٌزغ١ش ٌج١ذ اعزفٙبَ ،ػ١ٕٗ ،ثُ أفٟ ا 

:  ُ  ٔٛاع ِب١ف ٚر١ّضاً ٌٙب ػٓ ثم١ٗ أحزفذ األٌف ٌٍزخف،،جش ثحشف اٌجش  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً -: ِب ج/ ث

 ٚي(اٌذٚس األ2115)                                        ً٘ إٌٛافً ٚاٌؼمٛيُ رَش ٌٍٕٛائت و١ف رغّٛ     ئٌٝ أأٌ -64

 خدخٍذ ػٍٝ جٍّٗ ِٕف١ط/                            دي ػ١ٍٙبح ظبئض اٌّٙضخِٓ  خظ١ظخفٟ اٌج١ذ -0

 رغّٛ      أٔٝأٌُ رش  ٌٍٕٛائت  ط/                               خش١ٜخ أداٖ ِجٕاعزجذي ة)و١ف( أ-1

 ػشاة و١ف)ػظ١ّٗ رغّٛ إٌٛائت(فّب أ ثمٌٛه ججذ ػٕٙبٚأ)و١ف رغّٛ إٌٛائت(  أي فٟ جٍّٗرا وٕب ٔغئ-3

 حبي رالٖ فؼً ربَ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت :و١ف   ط/                           

65-  ُ  ٚي(اٌذٚس األ2116)                           ئٌٝ أٞ ح١ٓ رىضش اٌؼزي ٚإٌٜٛ     ٚحزٝ ِزٝ أثمٝ ٌشٛله أوز

 حجشٖ اٌىغش خشٚس ٚػالِج:اعُ اعزفٙبَ ِ/أٞط         أػشة أعّٟ االعزفٙبَ اٌٛاسد٠ٓ فٟ اٌج١ذ

 اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً جش ثحشف اٌجش:ِزٝ                                                             

 ( الدور الثانًٕٙٓٓ)                  نخشى تؽٌره        فكٌؾ بالملح ان حلت به  الؽٌر بالملح نصلح ما-66

 ثباٍت أنت فً الحرب تثبتُ  أيَّ فتٍى ألقاك فً الحرب معلماً     و أيُّ      

ن هناك فعل إعرابها لو علمت أب )كٌف( ذاكراً السبب؟وما عراأفما ة زائد ن الباء فً )الملح(إذا علمت إ-ٔ
 (كٌؾ نفعلمحذوف تقدٌره)

 للتوكٌد ألزائدةمقدم وجوباً تالها اسم معرفه مؤكد بالباء  رفع خبر اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً -: و١فَ    ج/
 حبي رالٖ فؼً ربَ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت -:كٌَؾ       
 

 عرابها فً الشطر الثانً؟أفادت فً كل مره؟وما أكررت أي مرتٌن فماذا فً البٌت الثانً ت-ٕ
 فادت الحدث)األولى( أفادت العاقل    ، أي )ألثانٌه( أأي  ج/  
  ةنصبه الفتح ةق منصوب وعالمل: اسم استفهام مفعول مط أي       
 
 

          ا أفبدد )أٔٝ(ِٚب أػشثٙب فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ؟ ِبر (  َقالَ َقائِلٌ ِمْنُهْم إِنًِّ َكاَن لًِ َقِرٌنٌ  )لبي رؼبٌٝ-67

 (اٌذٚس األٚي2111)                          ظشف صِبْ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ٔٝ:ِزٝ(اٌضِبْ ، أط/)
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 ٚي(اٌذٚس األ2111)                            اٌحشش ِطٍغ  خ ٠ٓ ِبٌٙ  ُ        ئرا ِب ثذا ِٓ عبػذسٞ ػجبد هللا أأ٠-68

 ػشثٗزخشط اعُ العزفٙبَ ِٓ اٌج١ذ صُ أأع (1
 خجش ِمذَ ٚجٛثب رالٖ اعُ ِؼشفٗ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ ٠ٓ:أ ط/    

 زفٙبِبً رظٛس٠بً اٌج١ذ اعخ اجؼً العزفٙبَ فٟ ثذا٠ (1
 ٠ذسٞ أَ ال أ ٠ذسٞ ٚأ ٠ذسٞ أَ ٠جًٙ ، أ ط/              

 

69-(  ٓ َِ َذ؟( )  ِ ً  أوش َّٞ سج َذ؟( أ  ِ   ٚي(اٌذٚس األ2111)                                                                        أوش

 ػشثّٙب ئػشاثب ربِبً ِج١ٕبً اٌفشق ث١ّٕٙب فٟ اٌجٍّز١ٓ اعّبْ ٌالعزفٙبَ ،أ

 خٔظجٗ اٌفزح خ:اعُ اعزفٙبَ ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثبً ِٕظٛة ٚػالِأٞج/

 خ: ِج١ِٕٓ:ِؼشثٗ   ، أٞ                   ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثبأعُ اعزفٙبَ  : :ِٓ  
 

ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إٌَِماًنا َمنْ  َفِمْنُهمْ لبي رؼبٌٝ )-71 ٌُّ قُولُ أَ  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2111)                                                (  ٌَ

 : ٌٍؼبلًأٞ  ط/                         ِج١ٕبً ِؼٕب٘ب خاٌىش٠ّ ٠خا٢داح العزفٙبَ فٟ أدي ػٍٝ  -1

 حداح العزفٙبَ ِٛصمب ثبٌمبػذأػشة أ -1

 ضّٗ،رالٖ فؼً ِزؼذٞ أعزٛفٝ ِفؼٌٛٗسفؼٗ اٌ ِخ:اعُ اعزفٙبَ ِجزذأ ِشفٛع ٚػالأٞ  ط/

ً   و١فَ    ١ٌذ اٌضِبْ ٌىُ ٠ب عبدرٟ سجؼب  -71  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2111)                    طٕؼب  خ؟ًٚ٘ ِٓ عبػ اٌغج١

 سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثبً  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً  :ط/و١ف             ػشاة اعُ االعزفٙبَ و١فأو١ف رٛجٗ  
 

ْرُزقُكمْ  َهلْ ِمنْ لبي رؼبٌٝ)-71 ٌَ ر َّللاَّ  ٌْ َماء َواأْلَْرض اَل إِلَه إاِلَّ ُهَو َفأَنَّى ُتْؤَفُكونَ  ِمنَ  َخالِق َؼ  (   السَّ

  ٚي(اٌذٚس األ2111)                                  حػشة اعُ االعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ إٌض اٌىش٠ُ ِغزض١ئبً ثبٌمبػذأ

 حبي رالٖ فؼً ربَ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت :أٔٝط/ 
 

73-  ً   ٚي(اٌذٚس األ2111)                       ٠ٓ رإرٟ اٌّىبسَب اٌشؼش ِب دسٜ   ثغبح اٌؼال ِٓ أعٕٙ ٌٚٛل عج١

 حػشة اعُ العزفٙبَ ِغزؼ١ئب ثبٌمبػذأ-1

 اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً جش ثحشف اٌجش عجمذ ثحشف جش ٠ٓ:ط/أ          

 ٔٝ رإرٟ اٌّىبسَ  ثغبح اٌؼال أ ط/              رشجٙٙب ثبٌّؼٕٝ حداح اٌّزوٛسأداح اعزفٙبَ ثذي األِىبٔه ٚػغ ثا-2
   

َْ أ٠ٙب اٌفشلذاْ      رؼٍّبْ   ئْ وٕزّب   ٔجئبٟٔ -14  ٟٔ( اٌذٚس اٌضب2111)                              ِب د٘ٝ اٌىٛ

 ثبٌٕبعٟ ٚل اٌّزٕبعٟ ِب وٕذ  ل،   لبٌذ أظٕه لذ ٔغ١ذ فمٍذ:        

 ٚي ِؼٍالً أػشاة اعُ العزفٙبَ فٟ اٌج١ذ األِب  -1    

 فؼً ِزؼذٞ اعزٛفٝ ِفؼٌٛٗ : اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ ِجزذأ . رالٖط/ ِب

 حزفذ ٌٍزخف١ف ٚاٌزمذ٠ش) أ أظٕه (ط/                        ؟ فٟ اٌج١ذ اٌضبٟٔ حِب خظ١ظخ اٌّٙض -1 
 

َ٘ب)لبي رؼبٌٝ-75 َعب ش   ِ  َْ ٓ  اٌغَّبَػخ  أ٠ََّب ََٔه َػ أٌَٛ  َٕذ َسثِّٟ  ٠َغ  َٙب ػ   ّ  ٍ ب ػ  َّ َّ ً  ئٔ  َٙب ئل  ل  ل ز  َٛ َٙب ٌ   (َٛ ٘   لَ ٠ َجٍ ١

 (اٌذٚس اٌضب2111ٟٔ)         و١ف رؼشة اعُ االعزفٙبَ ِغزض١ئبً ثبٌمبػذح؟ِٚب اٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ ِزٝ                

 سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثبً رالٖ اعُ ِؼشفٗ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً  ٠بْ:ط/أ

 مر عظٌمللمستقبل وأل ٌانأ ماأٌستفهم بها عن الماضً والمستقبل  متى   
 

ِهْم  َسَواءٌ رؼبٌٝ)لبي -76 ٌْ ْؽفِرَ  أَعَل ٌَ  ٚي(اٌذٚس األ2119)              ( َّللّاُ لَُهمْ  أْسَتْؽَفْرَت لَُهْم أَْم َلْم تستؽفْر لَُهْم َلن 

 ةم معادلة متصلأ ج/                     ؟ معنى ترد )أم( العاطفة فً اآلٌة الكرٌمة يأل
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77-  ً  ٚي(اٌذٚس األ2119)                              ً٘ ٠شفٟ ِٓ اٌّٛد اٌذٚاءرا ِشػٕب          ٚئثبٌذٚاء  ٔؼٍ

 ًٚ٘ ؽج١ت        ٠إخش ِب ٠مذِٗ اٌمؼبء ٚٔخزبس اٌطج١تَ    

 االعزفٙبَ ِجبصٞ خشج ٌٍٕفٟط/      ٚي ِؼشفٗ شٟء ِجٙٛي؟أأل٠شاد ثبلعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ اٌج١ذ  ٌّبرا ل -0

 ٌطج١ت(اٌفؼ١ٍخ ػٍٝ اْ ٠ىْٛ العُ سفغاعزفُٙ ػٓ اٌزاد ِٓ جٍّخ )ٔخزبس ا -2

 ٚ ِٓ اٌّخزبسِٓ رخزبسٚٔٗ ، أ ط/                 

 ٚي(اٌذٚس األ2119)                            و١ف أطغٟ ٌؼبري ٌغذ  أدسٞ    خطأ لبي فٟ اٌٜٙٛ أَ طٛاثب -78

 ِٓ خظبئض اٌّٙضح ٚسدد فٟ إٌض ِج١ٕبً ٔٛع االعزفٙبَ خدي ػٍٝ خظ١ظ

 حزفذ ٌٍزخف١ف ، ٚاالعزفٙبَ رظٛس ط/           

َمْت أُمُّ َسالِمٍ  -19 مَّ ٌَ ْبَع أَنَّى  َتَكلََّما        َسِل الرَّ ٌَ ْبِع أَْن   ٚي(اٌذٚس األ2119)                             َوَهلْ َعاَدةٌ لِلرَّ

 رٛجٙذ أٚ لظذد ( -ٝ وٍّخ ٠ّّذ  :) رٛض١ح ِؼٕ                       ػشثٗ ِؼٍالً فٟ اٌج١ذ اعُ اعزفٙبَ أ -0

 : اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ظشف ِىبْ رال٘ب فؼً ربَأٔٝط/ 

 فبدٖ؟اٌج١ذ اعزفٙبَ ، فّب اٌغشع اٌزٞ أفٟ اٌشطش اٌثبٟٔ ِٓ  -1

 اعزفٙبَ ِجبصٞ خشج ٌٍٕفٟ  -: ط/ ً٘

ََ أ -81  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2119)                                 ط١ً ٚجٛة اٌغحشسوٛثه ِزٓ اٌشِبي     ٌطٟ األ ل

 ػشثٗ ِٛضحبً ِب طشأ ػ١ٍٗ ِٓ رغ١ش ، ٚاٌٝ أٞ غشع خشج االعزفٙبَفٟ إٌض اعزفٙبَ ، ػ١ٕٗ ثُ أ

 ََ  اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً جش ثحشف اٌجش :ِب – ط/ال

 شج ٌٍزؼجتاالعزفٙبَ خ،،،،،،،،،،،،،        ٔٛاع ِبِب ٌٍزخف١ف ٚر١ّضاً ٌٙب ػٓ ثم١ٗ أف ٌحزفذ األ  -

ُ  ))لبي رؼبٌٝ-10 َٓ لَبَي ََٔؼ ٌ َغبٌ ج ١ ٓ  ا َّٕب َٔح  ْ  و  ًشا ئ  َّْ ٌََٕب أَلَج  ا ئ  َْ لَبٌٛ   ٛ َػ َحَشح  ف ش  َجبَء اٌغَّ َٚ )) 

 اٌضبٟٔ (اٌذٚس2119)             ٚث١ٓ ٔٛػٗ ٚاٌذ١ًٌ ػ١ٍٗ                       ٚضح االعزفٙبَ فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ

 ٍزخف١ف ٚٔٛػٗ حشف ٚاٌزمذ٠ش)أ ئْ ٌٕب ألجشاً(ٚاٌذ١ًٌ حشف اٌجٛاة )ٔؼُ(اٌّٙضح حزفذ ٌط/
 

ُروَن اْلقُْرآََن أَْم َعلَى قُلُوٍب أَْقَفالَُها فالأَ )لبي رؼبٌٝ-12 َتَدبَّ  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2119)            (                ٌَ

 هاالعزفٙبَ فٟ إٌض اٌىش٠ُ اعزفٙبَ ٌطٍت اٌزظذ٠ك ال اٌزظٛس، ػًٍ رٌ

ٍٚ ٌِّب لجٍٙب خِٕمطؼ خ ثزذائ١ألْ أَ فٟ إٌض  اط/  ِب ثؼذ٘ب غ١ش ِغب
 

ُ بِ لبي رؼبٌٝ) -13
َس َّللاَّ ٌْ  (2101ر١ّٙذٞ)             (                                         ْحَكِم اْلَحاِكِمٌنَ أأَلَ

 خٍخ ِٕف١/دخٍذ ػٍٝ جّط                      فٟ إٌض اٌىش٠ُ حاٌّٙض خِب خظ١ظ
 

 (2101ر١ّٙذٞ)                               ٠بَ و١ف رذٚس     رذٟٔ عشٚساً ِشح ٚرجٛسأٌُٚ رَش ئٌٝ األ-84

 :رظذ٠ك  ، و١ف : رظٛسأ ط/                         ِب ٔٛع العزفٙبَ اٌٛاسد ِشر١ٓ؟-1

 الْ اٌىالَ ِٕفٟ  /ال ٠جٛصط          ؟ ٌّٚبرا رغزط١غ ٚػغ )ً٘( ثذي اٌّٙضح ؟ أ -1

 ثجبد  ، ٚٔؼُ ٌٍٕفٟثٍٝ ٌإل ط/                 ٚياٌجٛاة اٌزٞ ٠ٕبعت العزفٙبَ األ ِب-3      
 

                                  ٚي  (اٌذٚس األ2101)                                    تذكركم لٌلة لهونا          فً ظلها والزمان نضر -85

 أ رزوش:رظذ٠ك  ، وُ: رظٛس ط/                    شط ِب رجذ ِٓ اعزفٙبَ ِج١ٕب ٔٛػٗاعزخ-0

 ػشة اعُ العزفٙبَ اٌٛاسد فٟ إٌض ِؼٍالأ-1      

 ظشف صِبْ رال٘ب فؼً ربَ)ر١ّض٘ب ٠ذي ػٍٝ اٌضِبْ( أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت :ط/وُ     

ٞ  شخظٗ   ٚحبي صِبْ د-86  ٚي(اٌذٚس األ2101)                               ٚٔٗ ٚخطٛة ٚأٞ حج١ت  غ١ َت إٌأ

 (رذي ػٍٝ اٌؼبلً)          رأخز ِؼٕب٘ب ِٓ اٌّضبفط/                       ؟خز )أٞ(ِؼٕب٘بِٓ أ٠ٓ رأ-0    

  ػشاة)أٞ(فٟ اٌج١ذ؟ اروش اٌغجتِب أ-2     
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 رال٘ب فؼً ِزؼذٞ أعزٛفٝ ِفؼٌٛٗ:اعُ اعزفٙبَ ِجزذأ ِشفٛع ٚػالِخ سفؼٗ اٌضّٗ.ط/أٞ      
 

  ٚي(اٌذٚس األ2101)                   ػٕذٞ اططجبس  ٚشىٜٛ ػٕذ فبرٕزٟ    فًٙ ثأػجت ِٓ ٘زا اِشؤ عّؼب-87

 اعزجذي اٌّٙضح ة)ً٘( ِج١ٕبً  خظ١ظٗ اٌّٙضح ٚٔٛع العزفٙبَط/    

 واالستفهام مجازي خرج للتعجب الكالمالهمزة سبقت حرف العطف الفاء الن لها الصدارة فً  : ػجتفجأ أ  /ط 
      

ٓ  لبي رؼبٌٝ)-88 ١  ّ َ١ ٌ َحبة  ا ب أَط  َِ   ٓ ١  ّ َ١ ٌ َحبة  ا أَط   اٌضبٟٔ (اٌذٚس2101)                                              ( َٚ

 ؼد بعدَ  وقالتْ  هندُ  متى مٌعادنا         ضحكتْ  كلما قالتُ  -           

 ػشاة ُ ِؼشفٗ ،فّب اٌفشق ث١ّٕٙب فٟ األَ فٟ إٌظ١ٓ رالّ٘ب اعفٙباعّب أالعزٚسدا ط/ 

 ٚ خجش)االعزفٙبَ داي ػٍٝ اٌزاد (سفغ ِجزذأ أ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً : ِبط/   

 ِمذَ ٚجٛثبً )االعزفٙبَ داي ػٍٝ اٌضِبْ( سفغ خجش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ِزٝ     

 

 اٌضبٟٔ (اٌذٚس2101)                     ْ ٚاٌش١ت ؽبٌغ  طجبٞ فأٔٝ أ٢  اٌشجبة ِجبٔجبً   ٌٚمذ وٕذ فٟ ػظش-89

 ُِش(؟ا وبْ ٕ٘بن ِحزٚف رمذ٠شٖ )أٔٝ األررٛجٗ أػشاثٙب ئداح االعزفٙبَ ؟ٚو١ف ط/ ِب ِؼٕٝ أ

 ِمذَ ٚجٛثبً  سفغ خجش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٌٍحبي     ،   أٔٝ:  ط/ 
 

 اٌضبٟٔ اٌخبص (اٌذٚس2101)                      ئْ عٕحذ ػزاثٟ-ٟ اٌٍزادٚو١ف رٍز  ثؼذ اٌش١ت ٔفغٟ    ٚف-91

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت حبي :و١فط/                        ػشة اعُ العزفٙبَ اٌٛاسد فٟ اٌج١ذأ
 

 اٌضبٟٔ اٌخبص ٚس(اٌذ2101)                    نعمكم قائٍل لً لست منتهٌا      عن ذا الهوى المضنً فقلت  -91

    ج/ خجش٠ٗ                                ِب ٔٛع وُ-0

 ؟ جٛاة فأ٠ٓ العزفٙبَ؟ِٚب خظ١ظخ  أدارٗ ٌٛاسدٖ فٟ اٌج١ذ حشف)ٔؼُ( أ -1

 ،خظ١ظخ اٌّٙضح حزفذ ٌٍزخف١ف أ ٌغذِحزٚف رمذ٠شٖ: ط/   
 

ََ ٠خشٝ اٌّشء فشلٗ سٚحٗ    أ١ٌٚظ ػبلجٗ اٌح١بح  اٌحٍخ  ف-91  ر١ّٙذٞ  (2100)                         شاقفؼال

( ِب                 ػشاة اعُ االعزفٙبَ؟ط/و١ف رٛجٗ أ ََ  جش ثحشف اٌجش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً: ط/)ػال
 

 ر١ّٙذٞ  (2100)                                                           ػشاة )و١ف( اٌٛاسدح ِشر١ٓ ِؼٍالً؟ِب أ-93

َؾ َكاَن َعاقَِبُة اْلُمْفِسِدٌنَ لبي رؼبٌٝ ) ٌْ ؾَ  َما لَُكمْ   ()َفاْنُظْر َك ٌْ  (  َتْحُكُمونَ  َك
 ِمذَ ٚجٛثبً رال٘ب فؼً ٔبلض اعزٛفٝ خجشٖ ٔظت خجش أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :ط/و١ف

 رال٘ب فؼً ربَ. ٔظت حبي أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً :و١ف   
 

ٕ  )لبي رؼبٌٝ-94 َ٠  ُ ٚاأَفٍََ َٝ ظ ش  ُ   ئٌ  لَٙ   ٛ بء  فَ َّ َٙب َو١ فَ  اٌغَّ ب ٌَ َِ َٚ َ٘ب  َّب َص٠َّٕ َٚ َ٘ب  ٓ   ث١ََٕ َٕب ٚط   ِِ   ( ف ش 

 ٚي(اٌذٚس األ2100)                                ؟حشف العزفٙبَ اٌٛاسد فٟ أحذٜ ا٠٢خ اٌىش٠ّخِب خظ١ظخ -1

    لكالم ودخلت على جملة منفٌةن لها الصدارة فً األ ن الهمزة سبقت حرف العطف الفاءإ ط/

 ؟خاٌىش٠ّ رؼشة اعُ العزفٙبَ اٌٛاسد فٟ ا٠٢خو١ف  -1  

    أسم استفهام مبنً فً محل نصب حال تاله فعل تامكٌف:  ج/ 

 ٚي(اٌذٚس األ2100)                             أذكرُ  الجلٌلة ٌادٌكأ يّ أو          أشكرُ  جمٌلك من جمٌلٍ  يّ أ --95

( فٟ إٌض أاػجؾ  (1  ٞ (ط/) ػالٖ ِؼٍالً حشوٗ) أ  ٞ     رؼشة ِفؼٛي ثٗ رال٘ب فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزِٛف ِفؼٌٛٗ ِٕظٛثخ أ

 رؼشة ف١ٙب)أٞ( ِفؼٛلً ِطٍك طغ جٍّٗ اعزفٙب١ِخ (1
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ٞ  لشاءٍح لشأد        )رمجً ِٓ اٌطبٌت أٞ جٍّخ رؼشة أٞ ِفؼٛي ِطٍك(     ط/                أ

 ػالِخ جشٖ اٌىغشح ٚ ١ٌٗ ِجشٚسِضبف ئط/                ة العُ اٌٛالغ ثؼذ )أٞ( ِجبششحػشاِب أ(3 
 

ٗ  لبي رؼبٌٝ)-96 َ  َل َس٠ َت ف ١  ٛ َ١ ٌ  ُ َٕب٘  ؼ  َّ  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2100)               (                                فََى١ َف ئ َرا َج

 ) فكٌف ٌفعلون ( وففعل تام محذ تقدٌر علىعراب ) كٌف ( ما أ
 اسم استفهام مبنً فً محل نصب حال تالها فعل تام :ط/و١ف

 

 اٌضبٟٔ (اٌذٚس2100)                                 وٕذ رغشب٘ب ٠ٓ ِٕه د٠بس  وُ ساَح ِٕه حج١ت وٕذ رؼشمٗ   ٚأ-97

 سفغ ِجزذأ رال٘ب فؼً الصَ ًفٟ ِح خخجش٠ٗ ِج١ٕ :وُ،  خجش٠ٗ ط/      ػشثٙب؟أروش اٌغجتِب ٔٛع )وُ(؟ِٚب أ-1

 ؟اروش اٌغجت ذ٠ّٙبِب دلٌخ)أ٠ٓ(؟ِٚب حىُ رم-1

 فٟ اٌىالَ حىُ اٌزمذ٠ُ ٚاجت الْ ٌٙب اٌظذاسحي ػٍٝ اٌّىبْ ، ٚرذط/                                             

ً  فؼٍٟ ئرا وٕذ أسػٝ             ِٓ ؽالة اٌؼال ثٕضس ٠غ١ش ٞ  أ-98  اٌضبٟٔ (اٌذٚس2100)                        فؼ

ً  فؼٍَذ؟و١ف رؼشة )أٞ(؟ٚو١ف رؼشثٙب ح١ٓ رمٛي  ٌّٚبرا؟:أٞ فؼ

 الضمة .تالها اسم معرفةوعالمة رفعه  و خبر مرفوعاسم استفهام مبتدأ أ :ط/أٞ               

 ٓ ٌفع ِضبفٙبرال٘ب فؼً ِ اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة :أٞ                  

َٓ هللاَّ  )قال تعالى -99  ِ َذق   ٓ  أَط  َِ ِ َٛعٝ()َحذ٠ ضبً  َٚ   ٗ ٌ ى زَبَة اٌَّز ٞ َجبَء ث  ٔ َضَي ا ٓ  أَ َِ   ً                               (تمهٌدئٕٕٓ)                   (ل 

 ٠ز١ٓ اٌىش٠ّز١ٓ؟ٌّٚبرا؟)ِٓ االعزفٙب١ِخ(اٌٛاسدر١ٓ فٟ ا٢ ١ف رؼشةط/ و 

 )أطذُق ( سفغ ِجزذأ،رال٘ب اعُ ٔىشٖ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ِٓ: – ٌٚٝألا       ط/

 )أٔضي  ( سفغ ِجزذأ ، رال٘ب فؼً ِزؼذٞ اعزٛفٝ ِفؼٌٛٗ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ِٓ: – ٌضب١ٔٗأ          
 

 ٚي(اٌذٚس األ2102)                         ػججٗ       أٟٔ ثّب أٔب شبن  ِٕٗ ِحغٛد  ِبرا ٌم١ذ َ ِٓ اٌذ١ٔب ٚأ-111

 ِفؼٛي ثٗ ِمذَ ٚجٛثبً  اسم استفهام مبنً فً محل نصب :ط/ِبرا                  ػشاة )ِبرا(ط/ ِب أ 
 

ًَّ ػٍٝ اٌحبي ػٍٝ جٍّخ) ادخً اعُ اعزفٙبَ داالً -111   ثٛجغ اٌحغبد.ٌفؼ١ٍٗ ِغزؼ١ٕبً ( أح

 ٚي(اٌذٚس األ2102)                                                   الحال حلَّ بوجع الحسادكٌف  ج/             

 ول(الدور األٕٕٔٓ)                                                 أتعلمٌن أّي حزن ٌبعث المطر  : لسٌابال اق--ٕٓٔ
 وكٌؾ ٌشعر الوحٌد فٌه بالضٌاع                     

 ول؟األأعراب )أي( الواردة فً البٌت  ما -ٔ
 ةنصبه الفتح فعول به مقدم وجوباً منصوب وعالمة:اسم استفهام م أي ج/        

 و١ف رٛجٗ ئػشاة )و١ف(ػٍٝ ٚفك إٌض اٌٛاسدح ف١ٗ؟-1

 اسم استفهام مبنً فً محل نصب حال تالها فعل تام :  و١ف ط/           

ِسٌُروا)قال تعالى -113 ٌَ نُظُروا فًِ أََولَْم  ٌَ ؾَ كَ  األَْرِض َف  ( اٌذٚس اٌضب2102ٟٔ)  (َقْبلِِهمْ  ِمن َكاَن َعاقَِبُة الَِّذٌنَ  ٌْ

                                  ٠خ اٌىش٠ّخ خظ١ظخ ِٓ خظبئض اٌّٙضح دي ػ١ٍٙبفٟ ا٢-1

 ن لها الصدارة فً الكالم ودخلت على جملة منفٌةأل الهمزة سبقت حرف العطف الواو / ط                     

 ة أعُ االعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ إٌض ٚأروش اٌغجتأػش-1

 اسم استفهام مبنً فً محل نصب خبر مقدم للفعل الناقص/تالها فعل ناقص لم ٌستوؾ الخبر ط/ 

َْ  )لبي رؼبٌٝ -114 الَي  فَأََّٔٝ ر ۡظَشفٛ  َحكِّ ئ لَّ اٌؼَّ ٌۡ بَرا ثَۡؼَذ ا َّ  س اٌضبٟٔ( اٌذ2102ٚ)                                    (  فَ

 ِبرا عأٌمٟ فٟ غذ  ل رغأٌٟ    أٔب ٌغذ  فٟ إٌجَٛ خج١شاً        

 ػشاة )ِبرا(ِٛحذح غ١ش ِجضأح فٟ اٌّٛضؼ١ٓ ؟ٌّٚبرا؟ِب أ

 )ثؼذ اٌحك(تالها شبه جملة -اسم استفهام مبنً فً محل رفع مبتدأ  -:ط/ِبرا
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 )عأٌمٟ(سبب تاله فعل متعدي لم ٌستوؾ مفعولهاسم استفهام مبنً فً محل نصب مفعول به مقدم وجوبا ً ال -:ِبرا  
 

 ( اٌذٚس اٌضب2102ٟٔ)                  ٠جىٟ ٠ٚؼحه ل حضٔبً ٚل فشحبً   وؼبشك خؾَّ عطشاً فٟ اٌٜٙٛ ِٚحب-115

 و١ف ٠جىٟ ؟ ط/                         ٚي ِٓ " ٠جىٟ "َ ٚثأداح ِٕبعجخ ٌّضّْٛ اٌشطش األعزفٙبطغ ا
 

 ( اٌذٚس اٌضب2102ٟٔ )                          بط ِٓ خبي ثٛجٕزٗ   فى١ف ثٟ ٚحج١جٟ وٍٗ خبي  ٠ٚؼشك إٌ-116

 ػشاة " و١ف "فّب أ ئرا ػذد اٌجبء فٟ " ثٟ " صائذح

 حِإوذ ثبٌجبء اٌضائذ اسم استفهام مبنً فً محل رفع خبر مقدم وجوبا ً تالها اسم معرفة -:كٌؾ

                         ه ػ١ت  ئل وضشحَ اٌىالَ  ، لبي أ فزغّؼْٛ طٛاثبً أَ رغّؼْٛ خطأً ؟ِب ف١ل١ً ي)ِط١غ ثٓ ئ٠بط( :  -117

 (2102اٌذٚس اٌضبٌش)                                          لبٌٛا : ٔغّغ  طٛاثبً ، لبي فبٌض٠بدح ِٓ اٌخ١ش خ١ش       

 ٛس رظ  ط/                ِب ٔٛع االعزفٙبَ فٟ إٌض     -1
 رغّؼْٛ خطبً  ط/        دي ػٍٝ اٌّؼطٛف ػ١ٍٗ ثؼذ اٌّٙضح   -1

 

ب)لبي رؼبٌٝ  -118 َِ ِ َٛعٝ َٚ ١ٕ َه ٠َب   ّ ٍ َه ث ١َ  (2102اٌذٚس اٌضبٌش)                                                       ( ر 

 زفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ ِجزذأ أٚ خجش أعُ اع -: ط/ ِب               فٟ إٌض اٌىش٠ُ اعزفٙبَ أعزخشجٗ ٚأػشثٗ
 

            (2102اٌذٚس اٌضبٌش)                                أٔٝ أسان لش٠ش اٌؼ١ٓ ِزشحبً     ثبٌؼضَ رحطُ شٛن اٌحزس -119
 اعزخشج اعُ االعزفٙبَ ِج١ٕبً دالٌزٗ ثُ أػشثٗ

 فٟ ِحً ٔظت ظشف صِبْأعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ  -: أٔٝ) دٌذ ػٍٝ اٌضِبْ ( ٚرؼشة  أٔٝط/ 

 ٠ٚمجً ِٓ اٌطبٌت

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت حبي -: أٔٝ) دٌذ ػٍٝ اٌحبي ( ٚرؼشة  أٔٝ             
 

َ٘ب لبي رؼبٌٝ ) -111 َّب َص٠َّٕ َٚ َ٘ب  ُ  َو١ َف ث١ََٕ َٕب  ٙ لَ  ٛ بء  فَ َّ َٝ اٌغَّ ٚا ئٌ  ٕ ظ ش  َ٠  ُ ٚط ( أَفٍََ ٓ  ف ش   ِ َٙب  ب ٌَ َِ َٚ 

  (2103ر١ّٙذٞ )            االعزفٙبَ                                                          ِب خظ١ظخ حشف  -0

 عجمذ حشف اٌؼطف اٌفبء ألْ ٌٙب اٌظذاسح فٟ أٌىالَ ٚدخٍذ ػٍٝ والَ ِٕفٟ ط/                     

 رال٘ب فؼً ربَ ٔظت حبيأعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً  -: ط/و١ف  (؟ ِؼٍالً )و١فو١ف رؼشة أعُ االعزفٙبَ  -2
 

 (2103ر١ّٙذٞ )                     ِزٝ ٠غزم١ُ اٌظً ٚاٌؼٛد أػٛط     ًٚ٘ ر٘ت طشف ٠غب٠ٚٗ ثٙشط  -111

 ِب أػشاة اعُ االعزفٙبَ  ) ِزٝ ( ؟ ِٛثمبً ثبٌمبػذح 

 رال٘ب فؼً ربَ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ظشف صِبْ -: ط/ ِزٝ
 

 (2103ر١ّٙذٞ )                          صٞ ِحشَ    ٚحزٝ ِزٝ فٟ شمٛح ٚئٌٝ وُئٌٝ أٞ ح١ٓ أٔذ فٟ  -111

 ألٔٙب عجمذ فٟ اٌحبالد اٌثالس ثحشف جش  ط/    ال ٠خزٍف أػشاة اعُ االعزفٙبَ فٟ حبالرٗ اٌثالس ، ٌّبرا ؟ 
 

ُ  األعٛد اٌضٔجٟ ِىشِخ      أ لِٛٗ اٌج١غ أَ آثبؤٖ اٌظ١ذ -113  (2103ر١ّٙذٞ )                        ِٓ ػٍ 

 أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ ِجزذأ -: ط/ ِٓ      و١ف رٛجٗ أػشاة اعُ االعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ اٌج١ذ  -1

  ألْ االعزفٙبَ رظٛسٞ ٚاإلجبثخ ثبٌزؼ١ٓ ٌٛجٛد  أَ اٌّؼبدٌخ ط/ ؟ٌّبرا ال ٠ّىٓ اعزجذاي ) ً٘ ( ثبٌّٙضح  -1

           ( اٌذٚس األٚي2103)                ًٚ٘ ر٘ت طشف ٠غب٠ٚٗ ثٙشط  ِزٝ ٠غزم١ُ اٌظً ٚاٌؼٛد أػٛط     -114

 ِب أػشاة اعُ االعزفٙبَ  اٌٛاسد ِٛثمبً ثبٌمبػذح ؟  -1

 رال٘ب فؼً ربَ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ظشف صِبْ -: ط/ ِزٝ

 أ ٚ ر٘ت طشف ٠غب٠ٚٗ ثٙشط ط/     أعزجذي ثحشف اعزفٙبَ حف أخش -1
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َٙب)لبي رؼبٌٝ  -005 ٕ َذ َسثِّٟ َل ٠ َج١ٍِّ َٙب ػ   ّ  ٍ ب ػ  َّ َّ ً  ئٔ  َ٘ب ل  َعب ش   ِ  َْ ٓ  اٌغَّبَػخ  أ٠ََّب ََٔه َػ أٌَٛ  َٛ  ٠َغ  َٙب ئ لَّ ٘  ل ز  َٛ  ٌ ) 

َْ و١ف رؼشة اعُ االعزفٙبَ )  ي( اٌذٚس األ2103ٚ)           ( ِغزؼ١ٕبً ثبٌمبػذح ؟ ِب اٌفشق ث١ٕٗ ٚث١ٓ ) ِزٝ (                 أ٠ََّب

َْ  /ط    أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً سفغ خجش ِمذَ ٚجٛثبً رال٘ب أعُ ِؼشفخ -: أ٠ََّب

 ٠غزفُٙ ثٙب ػٓ اٌّغزمجً ٚألِش ػظ١ُ -، أ٠بْ : ٠غزفُٙ ثٙب ػٓ اٌّبضٟ ٚاٌّغزمجً -ِزٝ : -اٌفشق:
 

 ( اٌذٚس األٚي2103)                    أِب رشٜ ظفشاً حٍٛاً عٜٛ ظفش    رظبفحذ ف١ٗ ث١غ إٌٙذ ٚ اٌٍُّ -116

 ، االعزفٙبَ رظذ٠كِٕفٟ  ىالَ/ ألْ اٌط  ٌّبرا ال ٠جٛص أْ ٠ىْٛ االعزفٙبَ اٌٛاسد ثغ١ش اٌّٙضح ؟ ِٚبرا رغ١ّٗ  
 

َذق  لبي رؼبٌٝ ) -117 ٓ  أَط  َِ َٚ  َٓ   ( اٌذٚس األٚي2103)                                                      (هللاَّ  َحذ ٠ًضب ِ 

 فٟ ِحً سفغ ِجزذأ رالٖ أعُ ٔىشح ط/              أعُ االعزفٙبَ ث١ٓ ِٛلؼٗ األػشاثٟ ِؼٍالً ٚسد 
 

َُ لبي رؼبٌٝ ) -001 ١ ٘ ُ  َٔجَأَ ئ ث َشا  ٙ ً  َػ١ٍَ  ار  َٚ ) َْ ج ذ ٚ ب رَؼ  َِ   ٗ  ِ  ٛ لَ َٚ   ٗ َث ١   ( اٌذٚس األٚي2103)                   ئ ر  لَبَي أل 

 ذ٠ُ أػشة اٌّمذَ ِج١ٕبً حىُ رمذ٠ّٗ ِؼٍالً فٟ إٌض اٌىش٠ُ رم         

 سح فٟ اٌىالَاأعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ثٗ ٚحىُ اٌزمذ٠ُ ٚاجت ألْ ٌٗ اٌظذ -ِب :ط/    
  

الي  لبي رؼبٌٝ ) -9ٔٔ ٌ َحكِّ ئ لَّ اٌؼَّ َذ ا بَرا ثَؼ  َّ َْ  فَ َشفٛ   ٌذٚس األٚي( ا2103)          (                        فَأََّٔٝ ر ظ 

 فٟ ضٛء ِٕٙجه أػشة ) ِبرا (ِٛحذح غ١ش ِجضأح ِٛثمبً ثبٌمبػذح -0

 سفغ ِجزذأ رالٖ شجٗ جٍّخ  أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِحً -/ ِبرا :ط             

 ِب ِؼٕٝ أداح االعزفٙبَ ) أٔٝ (؟ ٚو١ف رٛجٗ ئػشاثٙب ِؼٍالً ؟ -2

 ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً ٔظت حبي رال٘ب فؼً ربَ أعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ  -ٌٍحبي  ، أٔٝ : -/ أٔٝ :ط            
 

 (٘زا أثٛ ِبٌهذ أ ٚ ِب رؼشفٗ ؟ لٍذ ل فمبٌذ:؟فمبٌٓ ٘زا اٌزٞ ِبد اٌخٍك وٍُٙ ثّٛرٗفمٍذ ٌٙب:ِ)-111

  ( اٌذٚس اٌضب2103ٟٔ)                              ِشح ٚأخشٜ ٌٍزظذ٠ك ، ٚضحٗ خشج االعزفٙبَ ٌٍزظٛس -1

                                                      أ ٚ ِب ) أ ( اعزفٙبَ رظذ٠ك أثجبد ٔغجخ ث١ٓ ش١ئ١ٓ أٚ ٔف١ّٙب   جبثخ ػٕٗ ثبٌزؼ١ٓ ،اعزفٙبَ رظٛس اإل-ِٓ: ط/

 أػشة اعُ االعزفٙبَ اٌٛاسد فٟ إٌض ِؼٍالً  -1

 اعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌغىْٛ فٟ ِحً سفغ ِجزذأ أٚ خجش ِمذَ ٚجٛثبً  -/ ِٓ :ط

 عجك حشف اٌؼطف ا ألْ ٌٗ اٌظذاسح فٟ اٌىالَ ٚدخٍذ ػٍٝ والَ ِٕفٟ ط/      حشف االعزفٙبَ ؟ِب خظ١ظخ  -3
 

ً  رغ١ً ِٕٗ إٌفٛط ؟ -111 َّٞ ع١  ( اٌذٚس اٌضب2103ٟٔ)                         ئْ ٠َٛ اٌفشاق ٠َٛ ػجٛط      أ

 رغبفش ِٕزمالً فٟ اٌؼظٛس         فأ٠بْ رٍمٟ غجبس اٌغفش        

 اٌج١ز١ٓ ٚسد اعّب اعزفٙبَ ث١ٓ دالٌزّٙب ِٚٛلؼّٙب األػشاثٟ ِغ روش اٌغجتفٟ  -0

َّٞ :ٌٍحذس ، أ٠بْ : َّٞ : /ٌٍضِبْ ط/ أ  ِفؼٛي ِطٍك ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزحخ رال٘ب فؼً ِٓ ٌفع ِضبفٙب أ

 رالٖ فؼً ربَ  صِبْاعُ اعزفٙبَ ِجٕٟ ػٍٝ اٌفزح فٟ ِحً ٔظت ظشف  -أ٠بْ :                                      

 ط/ رظٛس                                ِب ٔٛع االعزفٙبَ فٟ إٌض األٚي  -2

 ٖٕٔٓالخاص( –)الدور الثانً    المشٌباب ٌعود ٌوما     فاخبره بما صنع ال لٌت الشبإقال الشاعر  -111

 / ِب طٕؼٗ اٌّش١ُت ط                         أبحٌث ٌعرب مبتدصنع(ادخً اعُ اعزفٙبَ ِٕبعجب ػٍٝ جٍّخ )
َنا قال تعالى ) -113 ٌُّ ْخِل َولََتْعلَُمنَّ أَ ُكْم فًِ ُجُذوِع النَّ ْن ِخاَلٍؾ َوأَلَُصلَِّبنَّ ُكْم َوأَْرُجلَُكم مِّ ٌَ ِد ٌْ َعنَّ أَ   ) أََشدُّ َعَذاًبا َوأَْبَقى َفََلَُقطِّ

 سدت مسد مفعولً الفعل المتعدي) علم (  ج/                ؟ ما موقع جملة االستفهام من االعراب -ٔ
 ج/                                    ألنها تمٌز للجملة االستفهامٌة  ما سبب نصب )عذابا( -ٕ

ُ َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إٌَِمانِِهمْ قال تعالى) -ٕٗٔ ْهِدي َّللاَّ ٌَ َؾ  ٌْ  (ٕٗٔٓ-)االمتحان التمهٌدي                      ( َك

                      للحال استفهام مجازي خرج للتعجب   ج/ كٌؾ /           سم االستفهام واذكر معناه وأعرابه  معلالحدد ا
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  أسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب حال تاله فعل تام -: كٌؾ                                     
        (ٕٗٔٓ-)التمهٌدي             ا منً وذو الشٌب ٌلعبطربت وما شوقا الى البٌض اطرب   وال لعب -ٕ٘ٔ

  حذفت للتخفٌفسبب الحذؾ /  (مزةاله/أ و ذوالشٌِب )المحذوؾ ج/ ؟هناك حرف محذوف دل علٌه وبٌن سبب حذفه
 

 ٕٗٔٓ-التمهٌدي                                        صػ جملة استفهامٌة ب)انى(دالة على المكان -ٕٙٔ
ٰى لَكِ  َقالَ قال تعالى )) ج/          ُم أَنَّ ٌَ ا َمْر َذا ٌَ  (( َقالَْت ُهَو ِمْن ِعْنِد َللاَِّ  َهٰ

 

 ٕٗٔٓ-التمهٌدي                قال الشاعر: لعل َّللا ٌجعله رحٌال     ٌعٌن على االقامة فً ذراكا    -0ٕٔ
  ما ٌجعله َللاج/                  صغ جملة استفهام جاعال )رحٌال( جوابا لها               

 

َئِة َقْبلَ اْلَحَسَنةِ )) قال تعالى -1ٕٔ ٌِّ ا َقْوِم لَِم َتْسَتْعِجلُوَن بِالسَّ ٌَ َ لََعلَُّكْم ُتْرَحُمونَ  لَْواَل  َقالَ 
 (( َتْسَتْؽفُِروَن َّللاَّ

 دل على االستفهام وأعربه ذاكرا خصٌصة اداته فً النص
 جر بحرؾ الجر  تفهام مبنً على السكون فً محلاسم اس -لَم : ج/           

 حذفت االلف للتخفٌف وعوض عنها بفتحة  وتمٌزاً لها عن بقٌة انواع ما -:    خصٌصته  
 

ٌُْؤَفُكونَ  اْلَعُدوُّ َفاْحَذْرُهْم َقاَتلَُهمُ قال تعالى ) -2ٕٔ ى  ُ أَنَّ  (ٕٗٔٓ) الدور االول                           (َّللاَّ
 عرابه مع السببأم االستفهام واذكر معناه وحدد اس

   اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب حال تاله فعل تام،  للحالمعناه  -ج/أنى :
 

ْسأَلُوَنكَ قال تعالى ))  -ٖٔٓ ٌَ  ٕٗٔٓ الدور االول                                 (قُِل اْلَعْفوَ  ٌُْنفِقُونَ  َماَذا َو
 معززا ذلك بالقاعدة   ةغٌر مجزأرب)ماذا( موحدة عفً ضوء منهجك أ

 تاله فعل متعدي لم ٌستوِؾ مفعوله    اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوباً :َماَذا ج/   
 

 ٕٗٔٓالدور االول                 صحابٌن للحر الكرٌم ومن أ   ه  بمن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌ -ٖٔٔ
 االستفهام فً الشطر الثانً مستضٌئا بالقاعدة  اعرب اسم -ٔ

 ألنه سبق بحرف جر  -: القاعدة جر بحرف الجر فً محل  الفتحاسم استفهام مبنً على  -: أٌنَ  ج/        
 بإمكانك وضع أداة استفهام بدل االداة المذكورة فً الشطر الثانً تشبهها فً المعنى  -ٕ

 الكرٌم صحاب /       و أنى للحر ج                
         

ُكُم اْلَعْهدُ تعالى )قال -ٖٕٔ ٌْ ِحلَّ  أََفَطالَ َعلَ ٌَ ْم أَن  ُكمْ  أَْم أََردتُّ ٌْ ْوِعِدي  َعلَ ُكْم َفأَْخلَْفُتم مَّ بِّ ن رَّ                  ( َؼَضٌب مِّ
 ٕٗٔٓ لدور االولا                       ج/        تصور   ما نوع االستفهام الوارد فً االٌة الكرٌمة -ٔ
 وردت بعض خصائص همزة االستفهام بٌنها  -ٕ

 / الهمزة سبقت حرف العطف الفاء ألن لها الصدارة فً الكالم واالستفهام تصورج    
 

  قال الشاعر طربت وما شوقا الى البٌض اطرب    وال لعبا منً وذو الشٌب ٌلعب -ٖٖٔ
 ٕٗٔٓ-الدور االول                                           ثمة حرف محذوف دل علٌه وبٌن سبب حذفه

 ، سبب الحذف للتخفٌف   ) همزة االستفهام ( / أ وذو الشٌِب ٌلعُب  ج
ٌُْبَعُثونَ قال تعالى ) -ٖٔٗ اَن  ٌَّ ْشُعُروَن أَ ٌَ  ٕٗٔٓالدور االول                                           ( َوما 
 بب االعرابعربه موضحا سٌم وأم فً النص الكرد اسم االستفهادح

انَ ج /  ٌَّ  مفعول فٌه ظرف رمان تالها فعل تام فً محل نصب فتحاسم استفهام مبنً على ال -: أَ
 

ْفَتُروَن َعلَى َّللّاِ الَكِذبَ  َكٌؾَ  انُظرْ قال تعالى )) -ٖ٘ٔ   ٕٗٔٓالدور الثانً                                 (( ٌَ
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 كٌؾ ( فً النص الكرٌم ؟ وكٌؾ توجه إعرابها ؟ ما المعنى الذي أفادته )
 حال فً محل نصب الفتحاسم استفهام مبنً على  -كٌؾ :          للحال افادت التعجب -كٌَؾ :

 

 ٕٗٔٓالدور الثانً   به الحمى     بما فدٌتَ  تَ للسما                هال قنعْ  تنظرُ  عالمَ  قلْ للشهٌدِ  -ٖٙٔ

 حدده ثم بٌن سبب التؽٌر الذي طرأ علٌه  فً البٌت اسلوب استفهام
  حذفت االلف للتخفٌف وتمٌزاً لها عن بقٌة انواع ما -ما ( : –)على  -عالَم :

 

ًَ اْلِكَبرُ قال تعالى ) -0ٖٔ ُكوُن لًِ ُؼالٌَم َوَقْد َبلََؽنِ ٌَ َى   ٕٗٔٓالدور الثانً   (                     َقالَ َربِّ أَنَّ

 ته ) أنى ( فً النص الكرٌم ؟ وكٌؾ توجه إعرابها ؟ما المعنى الذي أفاد
 حال فً محل نصب السكوناسم استفهام مبنً على للحال  ،  -أنى :

 

ْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا)قال تعالى  -1ٖٔ ٌَ ْنَقلُِبونَ  أَيَّ  َوَس ٌَ  ٕٗٔٓالدور الثانً                           ) ُمْنَقَلٍب 

 على تبارٌح الهوى    لعلمت ايُّ دٍم بحبك ٌهدرُ  قال الشاعر : فلو أطلعت  

 ، ماذا أفادت فً كل مرة ؟تكررت ) اي( فً النصٌن السابقٌن  -ٔ
 لغٌر العاقل               ، أُي دمٍ       ي منقلب               للحدث أ

 موثقاً أجابتك بالقاعدة ؟كٌف توجه اعرابهما بالنصٌن  -ٕ
 افهاضسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة تالها فعل من لفظ مأ -، أي : ُمْنَقلَبٍ  أَيَّ  ج/

  أسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمه تالها فعل مبنً للمجهول -ايُّ دٍم ، أيُّ : 
 

ْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا)قال تعالى  -2ٖٔ ٌَ ْنَقلُِبونَ  أَيَّ  َوَس ٌَ  ٕٗٔٓالدور الثالث                           ) ُمْنَقَلٍب 

 فً النص الكرٌم استفهام استخرجه ووجه أعرابه معلالً    

 أسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة تالها فعل من لفظ مضافها -أي : ج /
 

 ٕٗٔٓالدور الثالث           كٌَؾ أصؽً لعاذٍل لسُت أدري         خطأ قال فً الهوى أم صوابا -ٓٗٔ
 حذفت الهمزة للتخفٌف واالستفهام تصور  ج/   دل على خصٌصة من خصائص الهمزة ثم بٌن نوع االستفهام -ٔ
 حال فً محل نصب الفتحاسم استفهام مبنً على  -: كٌؾ ج/كٌف توجه أعراب اسم االستفهام كٌف    -ٕ
 

 3( د2104)؟ و١ف رضجظ حشوخ )أٞ(فٟ اٌحبٌز١ٓ ؟ٌّٚبرأشذرٙب ؟ أٞ لظ١ذح أٔشذد؟أٞ لظ١ذح أ -ٔٗٔ

َّٞ لظ١ذح أٔشذد ط/                                                                      )ِٕظٛثخ ( رؼشة ِفؼٛي ثٗ رال٘ب فؼً ِزؼذٞ ٌُ ٠غزِٛف ِفؼٌٛٗ                     ؟ أ

ُّٞ لظ١ذح أٔشذرٙب                   زٛفٝ ِفؼٌٛٗ)ِشفٛػخ ( رؼشة ِجزذأ رال٘ب فؼً ِزؼذٞ أع ؟ أ
 

 2104اٌذٚس اٌضبٌش        ِزٝ وبْ عّؼٟ خٍغخ ٌٍٛلئُ           ٚو١ف طغذ ٌٍؼبرلد ػضائّٟ           -042

 فٟ اٌج١ذ ٚسد اعّب اعزفٙبَ ث١ٓ دلٌزٙب ِٚٛلؼٙب اإلػشاثٟ ِغ روش اٌغجت 

 زٛفٝ خجشٖفٟ ِحً ٔظت ِفؼٛي ف١ٗ ظشف صِبْ رال٘ب فؼً ٔبلض اع،  ٌٍضِبْدلٌزٙب  -ط/ ِزٝ :

  فً محل نصب حال تالها فعل تامداللتها للحال ،  -كٌؾ :
 2104اٌذٚس اٌضبٌش     حدد اسم االستفهام واذكر إعرابه مع بٌان السببكم ٌوماً مكثت فً السفِر ؟    -ٖٗٔ

 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول فٌه ظرؾ زمان تاله فعل تام  -ج/ كم :
 2104اٌذٚس اٌضبٌش اري المرُء حاسَد نعمة    إذا كان ال ٌرضٌه إال زوالها                   وكٌَؾ ٌد -ٗٗٔ

       اسم استفهام مبنً فً محل نصب حال تالها فعل تام -/// كٌؾ : اعرب اسم االستفهام ذاكراً السبب   
 

 ( 2105ر١ّٙذٞ )      ن ( قال الرسول )ص( )) أ تدرون من خٌركم عند َّللا ؟ الفقراء والمهاجرٌ -٘ٗٔ

ٌّن نوعهما  (ٔ  فً النص الشرٌؾ ورد استفهامان ، استخرجهما وب
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 تصور  -،،   من :    الهمزة تصدٌق -ج/ أ تدرون :
 فً محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمج/                    ما الموقع االعرابً لالستفهام الثانً  (ٕ

 

ؾَ ))قال تعالى  -ٙٗٔ ٌْ ِ  َك اُكمْ َتْكفُُروَن بِاَللَّ ٌَ  ( 2105ر١ّٙذٞ )                              ((  َوُكنُتْم أَْمَواتاً َفأَْح

 ما المعنى الذي افادته ) كٌؾ ( من خالل السٌاق القرآنً ؟ وما اعرابها معلالً 
 ) كٌؾ ( التعجب ،  المعنى الذي افادتهج / 

  صب حال تالها فعل تاماسم استفهام مبنً على الفتح فً محل ن -االعراب / كٌؾ :
 

ُه لََكبٌُِرُكُم الَِّذي َعلََّمُكمُ  لـَهُ  َقالَ آَمنُتمْ ))قال تعالى   -0ٗٔ  ْحرَ  َقْبلَ أَْن آَذَن لَُكْم إِنَّ  ( ٕ٘ٔٓتمهٌدي ) ((      السِّ

 للتخفٌؾ  ما خصٌصة الهمزة                                                            ج /  حذفت        
 

 (ٕ٘ٔٓالدور األول )    ستقرئً التأرٌخ كٌؾ تألقت          قمم البٌان بدجلة الهدار             و ا -1ٗٔ 
 ما اعراب اسم االستفهام ؟ أٌد اجابتك بالقاعدة   (ٔ

               حال تالها فعل تام فً محل نصباسم استفهام مبنً على الفتح  -كٌؾ :     
 ج/ أيَّ تألٍق تألقَت           الستفهام آخر معرباً ٌعرب مفعول مطلق مؽٌراً ما ٌلزم .استبدل باسم ا (ٕ

 

ِسٌُروا قال تعالى ))  -2ٗٔ ٌَ ْنُظُروا فًِ أََفَلْم  ٌَ ؾَ  اأْلَْرِض َف ٌْ  الَِّذٌَن ِمْن َقْبلِِهْم َكاُنوا أَْكَثَر ِمْنُهْم  َكاَن َعاقَِبةُ  َك
ًة َوآََثاًرا فًَِوأََشدَّ قُ                      (ٕ٘ٔٓالدور األول )                                                  (( اأْلَْرِض  وَّ

ٌَّن بعض خصائص الهمزة  (ٔ  اقرأ اآلٌة الكرٌمة ثم ب
 الهمزة سبقت حرف العطف الفاء ألن لها الصدارة فً الكالم ودخلت على كالم منفً -: أََفلَمْ ج /   

 هام الوارد فً النص معلالً أعرب اسم االستف (ٕ
 ناقص لم ٌستوِف خبره تالها فعل خبر مقدم فً محل نصباسم استفهام مبنً على الفتح  -ج / كٌؾ :  
 

 (ٕ٘ٔٓالدور األول )و ماذا تبتؽً ؟ فأجاب قرباً      وهل لً بعد قربك من مرام                      -ٓ٘ٔ  
 ج / تصور                         ول ؟ما نوع االستفهام الوارد فً الشطر األ

 (ٕ٘ٔٓالدور األول )  خاكا                     كلمات جرحت فٌها ا   كٌؾ مرت على لسانك ظلماً      -ٕ٘ٔ 
 تام  فً محل نصب حال تالها فعلاسم استفهام مبنً على الفتح :ج / كٌؾ  عراب اسم االستفهام كٌؾ معلالً ما أ

  

أُْتونًِ ُمْسلِِمٌنَ )تعالىقال  -ٖ٘ٔ ٌَ أْتٌِنًِ بَِعْرِشَها َقْبلَ أَن  ٌَ ُكْم  ٌُّ ْعلَُم الَِّذٌَن َظلَُموا)( أَ ٌَ ْنَقلُِبونَ  أَيَّ  َوَس ٌَ  (( ُمْنَقلٍَب 
                       (ٕ٘ٔٓالدور األول )    اعرب ) اّي ( فً النصٌن الكرٌمٌن آنفً الذكر معلالً                                  

ُكمْ ج /   ٌُّ   مرفوع وعالمة رفعه الضمة تالها فعل متعدي استوفى مفعولهمبتدأ اسم استفهام  -: أَ
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة تالها فعل من لفظ مضافها مفعول مطلقأسم استفهام  -: أي -: ُمْنَقلَبٍ  أَيَّ  
 

ه       وأقتله ماذا ٌرٌدُ  -ٗ٘ٔ                 (ٕ٘ٔٓالدور األول )النوى منا                         أال قاتل َّللا النوى ما أمرَّ
 فً ضوء منهجك اعرب ) ماذا ( موحدة ؼٌر مجزأة معززاً ذلك بالقاعدة  
 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوباً تاله فعل متعدي لم ٌستوِف مفعوله -ج / ماذا : 
 

ْسَتْعِجلُونَ ))قال تعالى  -٘٘ٔ ٌَ  ( ٕ٘ٔٓالدور الثانً )                                                 (( أََفبَِعَذابَِنا 

  سبقت حرف العطف ألن لها الصدارة فً الكالمما خصٌصة الهمزة فً النص                    ج / 
 

 ( ٕ٘ٔٓالدور الثانً )          له صوت بال وترٍ والعوُد لٌس  وأنتم ال أتفاَق لكم        كٌؾ النجاحُ     -ٙ٘ٔ 

 ما أعراب اسم االستفهام ) كٌَؾ ( معلالً     
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 اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع خبر مقدم وجوباً ، تاله أسم معرفة  -ج / كٌَؾ :                
 ( ٕ٘ٔٓالدور الثانً )             مر أم بثمانلَعمُرَك ما أدري وإْن كْنُت دارٌاً           بسبٍع رمٌَن الج -0٘ٔ 

ٌّن الدلٌل الذي ساعدك للوصول إلٌه   فً البٌت استفهام وضحه وب
 الهمزة المحذوفة والدلٌل علٌها وجود أم المعادلة  -ج / أ  بسبٍع :                                          

ْرَنا َعْنُهمُ قال تعالى ))  -1٘ٔ ْحبُِسهُ  َولَِئْن أَخَّ ٌَ قُولُنَّ َما  ٌَ ٍة َمْعُدوَدٍة لَ  ( ٕ٘ٔٓالدور الثانً )    ((اْلَعَذاَب إَِلى أُمَّ

 اجابتك بالقاعدة أعرب االستفهام الوارد بالنص موثقاً 
 اسم االستفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ تاله فعل متعدي استوفى مفعوله  -ج / ما :

 

بَ  َتَساءلُونَ َعمَّ ٌَ قال تعالى )) -2٘ٔ  ( ٕ٘ٔٓالدور الثانً )           (( الَِّذي ُهْم فٌِِه ُمْخَتلِفُونَ  اْلَعِظٌمِ  أَعِن النَّ
ٌّنه ثم أعربه موضحاً ما طرأ علٌه من تغٌٌر   فً النص الكرٌم استفهام ع

  أسم استفهام مبنً على السكون فً محل جر بحرف الجر -)عن ، ما( ما : مَّ ج / عَ        
 حذفت ألفها للتخفٌف وتمٌٌزاً لها عن بقٌة أنواع ما ووضعت بدل االلف فتحةما االستفهامٌة            
 

ا لَفًِ َخْلٍق َجِدٌدٍ  َوإِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْولُُهمْ )قال تعالى -ٓٙٔ ا ُتَراًبا أَإِنَّ  ( خارج ٕ٘ٔٓالدور الثانً )((      أَإَِذا ُكنَّ

ٌَسْ ) قال تعالى         هل ؼادر الشعراء من متردم؟   -:قال الشاعر         (قُِل العفوٌُنفِقُوَن  َماَذائلُوَنَك َو
 أّنى اهتدٌت وكنت ؼٌَر رجٌلٍة                               -قال الشاعر :           ؟ قال الشاعر : فلم أدِر أّي الظاعنٌن أشٌعَ       

 ة انفردت بها الهمزة دون )هل(دل على واحدة منها فً اآلٌة الكرٌمة األولى أكثر من خصٌص (ٔ
ا،         الهمزة دخلت على أسلوب شرط -: أَإَِذاج/         الهمزة دخلت على الحرف المشبه بالفعل -: أَإِنَّ
 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوباً ماذا /  -أعرب ما تحته خط  : (ٕ
 خرج إلى غرض مجازي النفًتفهام فً النص الثالث ؟   ج / هل / إلى أي ؼرض خرج االس (ٖ
 أعرب ) أي( الواردة فً النص الرابع ، ثم استبدل أداة مبنٌة بها  (ٗ

 )  من أُشٌع (     االستبدال/ اسم استفهام مفعول به مقدم وجوباً منصوب وعالمة نصبه الفتحة  ،  أيج/ 
، شبه ) كٌؾ ( وشبه ) من أٌن ( حدد أحد الشبهٌن الذي )أنى(موضوعة لالستفهام ٌتجاذبها شبهان  (٘

   بمعنى ) كٌف ( ج /                                             .       جاء فً النص الخامس
 

ْشَفُع ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ  َمن))قال تعالى  -ٔٙٔ ٌَ ِدٌِهْم َوَما َخْلَفهُ  َذا الَِّذي  ٌْ َن أَ ٌْ ْعلَُم َما َب     (( مْ ٌَ

  (ٕ٘ٔٓ)الدور الثالث                                   اعرب اسم االستفهام الوارد فً النص بوجهٌن إعرابٌٌن    
 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ او خبر  تاله أسم معرفة  -: من ذا ج/                     

 

  ( ٕ٘ٔٓالدور الثالث )                             إنشائك وأعربها اجعل ) أنى( دالة على المكان من -ٕٙٔ
 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب  -:أنى      ،  قال أنى تسافر فقلت إلى بؽداد ج /  

 : فً محل رفع خبر مقدم ( وتقبل أنى السفر)   ،  مفعول فٌه ظرف مكان                                  
 

 ( ٕ٘ٔٓالدور الثالث )                 كان مّما ٌحدُث الدهر جازعاً   فال بدَّ أن ٌرى وهو صابرُ  من -ٖٙٔ
 ؟ مّما ٌحدُث الدهر جازعاً من كان اجعل ) من ( فً البٌت استفهامٌة فً جملتها                    ج /   

 

 ( ٕ٘ٔٓالدور الثالث )                     ما الداءُ لكل داء دواء عند عالمه    ما لم ٌكن عالما بم ٌدِر  -ٗٙٔ

 أي علٍم تدري ؟ ج /                     به استفهم عن العلم جاعالً أسم االستفهام مفعوال (ٔ
 ما نوع )ما( الثانٌة ؟ وما أوجه إعرابها ؟ (ٕ

 مبتدأ أو خبر مقدم أسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع  -: مااستفهامٌة  ،  -: ما الداءُ ج /   
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 ( ٕ٘ٔٓالدور الثالث )                                        (  َقالَ فِْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعالَِمٌنَ قال تعالى )) -٘ٙٔ
 ما أعراب اسم االستفهام الوارد فً النص موثقاً        

 ى السكون فً محل رفع مبتدأ أو خبر مقدمأسم استفهام مبنً عل -ج/ من :                                 
ْنُظُروَن إِلَى اإْلِبِلِ قال تعالى )) -ٙٙٔ ٌَ ؾَ  أََفاَل  ٌْ  ( ٕ٘ٔٓالدور الثالث )                                   ( ُخلَِقتْ  َك

 جملة منفٌة ألن هل ال تدخل على  ج /                            لماذا ٌتعذر استبدال هل بالهمزة          
 

ْشَفُع ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ  َمن))قال تعالى  -7ٙٔ ٌَ ِدٌِهْم َوَما َخْلَفُهمْ  َذا الَِّذي  ٌْ َن أَ ٌْ ْعلَُم َما َب  (ٕٙٔٓتمهٌدي )  (( ٌَ
  اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ أو خبر -ج / من ذا :دل على اسم االستفهام واعربه  

 

 ق بٌن ) كم ( فً قولنا : كم كتاب قرأت فأستفدت ، وقولنا كم كتابا قرأت لَلمتحان ما الفر -1ٙٔ
 ( ٕٙٔٓتمهٌدي  )                         استفهامٌة -خبرٌة   ، كم كتاباً : -كم كتاب :ج /                   

 (ٕٙٔٓتمهٌدي  )             والبٌن جار على ضعفً وما عدال     أحٌا واٌسر ما قاسٌت ما قتال   -9ٙٔ
  ج / أ أحٌا                  حذفت همزة االستفهام للضرورة ، ردها إلى مكانها المناسب              
  (ٕٙٔٓتمهٌدي  )    استعمل اسم االستفهام )أنى( فً جملة بحٌث تكون بمعنى ) من أٌن ( وأعربه -7ٓٔ
ٰى قال تعالى ))ج/  ُم أَنَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َذا لَكِ َقالَ    أسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع خبر مقدم -: أنى ((َهٰ

 

                  (ٕٙٔٓتمهٌدي  )       كٌف الحال     ج /               ادخل كٌؾ االستفهامٌة بجملة من إنشائك -7ٔٔ
 

 (ٕٙٔٓتمهٌدي  )                                 َلل درك أي جنٍة خائؾ   ومتاُع الدنٌا أنت للحدثان -7ٕٔ
  اسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة -أي :  ج/               ما أعراب اسم االستفهام ) أي (

 (ٕٙٔٓتمهٌدي  )             ( ٌنَ اجرِ المهَ وَ  اءُ فقرَ  ؟ الْ نَد َّللاِ ُركم عِ خٌْ  نْ مَ   ونَ درُ قال رسول )ص( ) أ تَ  -7ٖٔ
 استفهامان استخرجهما مبٌناً نوعٌهما ثم أعرب ما تحته خط  فً النص الشرٌف

 اسم استفهام مبنً على السكون فً محل رفع مبتدأ أو خٌر:من/ : تصور من، الهمزة تصدٌق : أتدرون ج/ 
 

َؾ َتسمو          إلَ ى األلَ َر إأ لَْم تَ  -7ٗٔ ٌْ  (ٌٕٙٔٓدي  ) تمه                     ولِ الفض هِل الَنوافِل وَ ى أٌاٍم َك
 / دخلت على جملة منفٌة ج                 فً البٌت خصٌصة من خصائص الهمزة دل علٌها     (ٔ
 كٌف توجه أعراب اسم االستفهام ؟ معلالً  (ٕ

 اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل نصب حال تاله فعل تام  -:كٌؾ                                    
             ( ٕٙٔٓالدور األول )               أن كْنُت دارٌاً          بسبٍع رمٌن الجمَر  أْم بثمانَما ادري وفوَّللا  -0٘ٔ
 نوع االستفهام تصور  ،   أ بسبٍع  ج /قدر أداة االستفهام المحذوفة ، ثم بٌن نوع االستفهام .      
 

اِرَنا ِمنْ   َوَقْد أُْخِرْجَناَسبٌِِل َّللاَِّ  فًِ َوَما َلَنا أاَل ُنَقاتِلَ )) قال تعالى -7ٙٔ ٌَ  ( ٕٙٔٓالدور األول )              ((  ِد
       ما أعراب اسم االستفهام الوارد فً النص الكرٌم معلال          

 ى السكون فً محل رفع مبتدأ تاله شبه جملة اسم استفهام مبنً عل -:ما  ج/                          
 

ٗ  (())لبي رؼبٌٝ  -77ٔ َ  َل َس٠ َت ف ١  ٛ َ١ ٌ  ُ َٕب٘  ؼ  َّ                             ما أعراب كٌف على تقدٌر ) كٌف األمر (؟       فََى١ َف ئ َرا َج
 (ٕٙٔٓالدور األول )                 اً اسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع خبر مقدم وجوب -كٌؾ : ج /

 (ٕٙٔٓالدور األول )                            رة   وحقك ذاك الٌوم عندي عٌدُ متى تتملى منك عٌنً بنظ -01ٔ
 بٌن الموقع األعرابً ألسم االستفهام معلالً 

 أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول فٌه ظرف زمان تاله فعل تام  -:ج / متى  
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 (ٕٙٔٓالدور األول )         فً الحرب تثبُت         لقاك فً الحرب معلماً    وأّي ثباٍت أنتفأي فتى أ -79ٔ
 من مضافها    ج /أي من أٌن تأخذ معناها  ؟                                  (ٔ
 اسم استفهام مفعول مطلق منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -ما أعراب أي فً الشطر الثانً ؟  أي : (ٕ

 
ِهْم أَْسَتْؽفَ )قال تعالى  -8ٓٔ ٌْ ُ لَُهمْ  ْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْؽفِْر لَُهمْ َسواٌء َعلَ ْؽفَِر َّللاَّ ٌَ  مؤجلٌن(ٕٙٔٓالدور األول ) (لَْن 

 الهمزة حذفت للتخفٌف  ج/                اذكر خصٌصة لالستفهام وردت فً النص أعاله موضحاً ذلك  
 

 ( مؤجلٌنٕٙٔٓالدور األول )              الخلٌقة تذهبٌبقى وأنى ٌكون الخلق كالخالق الذي    ٌدوم و -8ٔٔ
ٰى لَكِ قال تعالى ))ج/               دالة على المكان فً جملة جدٌدة  أنىأجعل  (ٔ ُم أَنَّ ٌَ ا َمْر ٌَ َذا َقالَ   ((َهٰ
  كٌؾ ٌكون الخلق ج /            ٌكون (الناقصة بحٌث تعرب خبراً لها ) على جملة  كٌؾأدخل  (ٕ

 

 ( مؤجلٌنٕٙٔٓالدور األول )              فراعه    فلما بدا ضٌفاً تشمر واهتماالم وسط الظرأى شبحاً  -1ٕٔ
 أستفهم بأداة مناسبة عن جملة ) رأى ( جاعالً الشبح جوابا وأعرب األداة 

 أسم استفهام مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوباً  -من :،  من رأى فً الظالم  ج/
 

 (مؤجلٌنٕٙٔٓ)ولالدور األ                ٌن للحر الكرٌم صحابومن أ ه    سان فٌما ٌنوٌبمن ٌثق اإلن -8ٖٔ
 و أنى للحر الكرٌم صحاب /ج                    أبدل ) من أٌن ( باسم استفهام مشابه له فً المعنى     

 

 (ٕٙٔٓالدور الثانً )                   أولم تَر إلى األٌام كٌؾ تدور    تدنً سروراً مرة وتجور         -8ٗٔ

 سبقت حرؾ العطؾ ألن لها الصدارة فً الكالم ودخلت على جملة منفٌة  ج /ما خصٌصة الهمزة فً البٌت ؟  (ٔ

 استفهام تصور -، كٌؾ :    استفهام تصدٌق -؟   ج / أولم :  ما نوع االستفهام الوارد مرتٌن (ٕ
 

 كٌف تعرب أسم االستفهام فً الحالتٌن ؟ وبماذا؟قرأتها  ،  لو قٌل لك : اّي معلقٍة قرأت ، أي معلقةٍ  -1٘ٔ
 اسم استفهام مفعول به مقدم وجوباً منصوب وعالمة نصبه الفتحة تاله فعل متعدي لم ٌستوِف مفعوله ) قرأت ( -أي : ج /

 أسم استفهام مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة تاله فعل متعدي استوفى مفعوله ) قرأتها ( -أي : 
 ( ٕٙٔٓالدور الثانً )           أنعذر لٌلى بالنوى أم نلومها       ولٌلى فدى نفسً التً ال ألومها      -8ٙٔ

 ال ٌصح االستبدال ألن االستفهام تصور  ج /               أٌصح أن نستبدل ) هل ( بالهمزة معلالً    (ٔ
 ٌجاب عنه بحرف جواب ) نعم ، ال(ج /         هام ؟ إذا حذفت ) أم ( وما بعدها من النص ، فما جوابك عن االستف (ٕ
 

اَن ُمْرَساَها ))قال تعالى  -10ٔ ٌَّ اَعِة أَ ْسأَلُوَنَك َعِن السَّ  ( ٕٙٔٓالدور الثانً )                               ((  ٌَ
 التالقً متى ٌكونُ  تْ ثم قالَ  شتٌاق     اودعتنً بلهفة وقال الشاعر :    

 عراب معانٌها وإعرابها موضحاً سبب األستفهام فً النصوص اآلتٌة واذكر حدد أسماء اال
 :ٌستفهم بها عن الزمان وللمستقبلج /أٌان 
 أسم استفهام مبنً على الفتح فً محل رفع خبر مقدم وجوباً تاله أسم معرفة )أٌان( 

 ٌستفهم بها للزمان عن الماضً والمستقبل  -:متى 
 ى السكون فً محل نصب خبر مقدم وجوبا تالها فعل ناقص لم ٌستوِف خبر اسم استفهام مبنً عل) متى (
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  عِٞة اُ٘ل٢أ 
    

َٖ )ط/هبٍ رؼب٠ُ  -ٔ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْْ ثِ ب ُٛ َٓ ب   َٝ َٓ َٝ  ْْ ُٜ ََ ْٗلُ َٕ اَِّله أَ ب ٣َْقَلُػٞ َٓ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آَ اُهِن٣ َٝ  َ َٕ َّللاه ٣َُقبِكُػٞ

ؼُُوٕٝ ْْ َ٣  ٌْ ْْ َػَناٌة أ٤َُِ َُُٜ َٝ ب  ًٙ َو َٓ  ُ ُْ َّللاه ٌٗ كََياَكُٛ َو َٓ  ْْ ِٜ َٕ  ك٢ِ هُُِٞثِ ِنثُٞ ٌْ بُٗٞا ٣َ ًَ ب  َٔ ََ  ثِ اَِما ه٤ِ ْْ َّلَ َٝ َُُٜ

ُلٝاْ  َِ َٕ  ك٢ِ رُْل ُِِؾٞ ْٖ ُٓ  ُٖ ب َْٗؾ َٔ ِٗ هَبُُْٞا اِٗه   ٍٝ( اُلٝه األ99ٓٔ)                                               (( األَْه

 هثؼخ ٜٓ٘ب د )ٓب( ك٢ اُ٘ٔ ٓواد ػل٣لح ،٤ٓي أٝهك

 ؿ٤ش ػبِٓخ ٓب ٣خبدػٕٞ:ٗبك٤ٚ  (ٕٓب ْٛ:دجبص٣ٚ                     (ٔ/ط           

 ًبكٚ ئٗٔب ٗذٖ : صائذح (٘ثٔب ًبٗٞا:ٓٞطُٞخ    (ٗٚ ؿ٤ش ػبِٓخ  ٗبك٤ ٓب ٣شؼشٕٝ:(ٖ   
     

  ٍٝٝه األ( اُل99ٓٔ)                                                                  :    عرب ما تحته خطس/أ -ٕ

 ٖ هواع اٌُزبئت ٞكْٜ           ثٜٖ كٍِٞ ٤ٕٓ ٍؿ٤و اك٤ْٜ  ػ٤ت َّٝل     

  َّل رط٤ِ ٍٜبٜٓبٕ أُ٘ب٣ب ُزبر٤ٖ ٤٘ٓز٢                  ا ػِٔذ ُٝول     
 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود :ػ٤َت    نافٌة للجنس :ط/َّل     

ُِ       ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓخ :َّل        ح ػ٠ِ أخشٙ:كؼَ ٓؼبسع ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔٚ اُظبٛشرط٤

 خػبكؼٔٚ ٝٛٞ ٓؼبف )ْٛ( ك٢ ٓذَ دش ثبإلسكؼٚ اُ خكبػَ ٓشكٞع ٝػالٓ ٍٜبٜٓب:         
 

ِٚ  )هبٍ رؼب٠ُ -ٖ ُو ك٤ِ ًه ب ٣َزََن َٓ  ْٖ َٓ  َٖ ٤ ِٔ ب ُِِظهبُِ َٔ ُْ اُ٘هِن٣ُو كَُنٝهُٞا كَ ًُ َعبَء َٝ َو  ًه ْٖ  رََن ٤وٍ  ِٓ ِٖ              ( اُلٝه اُضب99ٓ٢ٗٔ) (    َٗ
                                                                                    ِٜٓٔٚ ُزوذّ اُخجش: ٓب ُِظب٤ُٖٔ ط/                           ٣ٖ رجذٛب ِٜٓٔخ ُٝٔبرا ؟  ٖ ،كأٓب ٓشر٤ ٝسدد

 

َّل )ط/هبٍ رؼب٠ُ  -ٗ َٝ  ٍَ َُْؾظ   ك٢ِ ِعَلا   ( اُلٝه اُضب99ٓ٢ٗٔ)                                                    (   ا

 ٗٚ ٓلشد، أل الخبر محذوف تقدٌره موجودط/     ػ٤ٖ خجش)ال ( اُ٘بك٤خ ُِج٘ظ ،صْ ارًش ُْ جبء اعٜٔب ٓج٤٘ب ؟  
 

  ( اُلٝه اُضب99ٓ٢ٗٔ)        ػشة ٓب رذزٚ خؾ:                                                              ط/أ -٘

 ُٔط٢ ث٘ب ػْوا ٤ُِخ    ك٤ٌق اما فت أ ٢ُ ؿ٤وُ  ٔب ٣ُّٔ٘ٝٞهب أ

ّٖ كال رؤ  ْ ث٘بئ٣ًْوكٔب  ٤َُ ٓظِّٞ اُلٛو ؽوا ظِٔزٚ       ٓ٘

 مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة : فعل مضارعٌمِض              : حرف نفً وجزم وقلب لماج/
 رفعه الضمه وهو مضاف ةالم:اسم ما مرفوع وعلٌل         : حجازٌه عامله عمل لٌس  ،     ما 

 ةجره الكسر ة: نعت مجرور وعالممٌكر          ةجره الكسر ةلٌه مجرور وعالم:مضاف إمظلوم 
 منصوب محال ً خبر ما  : اسم مجرور لفظا  مٍ بنائ

 

ِ َوَما أََناْ ِبَطاِرِد الَِّذٌَن آَمُنواْ  )س/قال تعالى   -ٙ  ول( الدور األ99ٔٔ)        (       .إِْن أَْجِرَي إاِلَّ َعلَى َّللاَّ

ٌٞ ٝهبٍ رؼب٠ُ )        ْٜ َُ َٝ ٤َْٗب اَِّله َُِؼٌت  َُْؾ٤َبحُ اُلُّ ب ا َٓ َٝ  ) 

 ٛٔبٍخ ٝٓشح ِٜٓٔخ ٝػذٜب ،ٝث٤ٖ عجت أإلجبءد )ٓب(ٓشح ػبِٓ

 : ِٜٓٔٚ اٗزوغ ٗل٤ٜب ثأال ٝٓب اُؾ٤بح ،،،،،    : دجبص٣ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ   ٗبٓب أ /ط 
 

 ول ( الدور األ99ٔٔ)                     حبتنا    ولٌتكم لم تغٌبوا عن ماضٌنافالت ساعَة عتٍب ٌا أ -0
 ٌن تجد اسمها ؟فبماذا تختلف عنها ؟ وأ ن )الت( من المشبهات ب)لٌس (إذا علمت أ

 ال احد معمولٌها والغالب خبرهاٌذكر بعدها إ من ألفاظ الزمان وال الت اسمها وخبرها ج/
 (تقدٌره )الساعة   لفظ من لفظ خبرهاواسمها محذوف وٌقدر ب   
 

  (الدور الثان99ًٔٔ)            جنحة السفنبنا عن شطوط الحً أ   قلعت    طرة ثم أال خوما هً إ   -8
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  وما كنت جربت الهوى قبل هذه        فلما دعتنً كدت اقضً من الحزن     

 مال هر عاملة ،دل علٌهما، وبٌن سبب اإلوردت )ما(مرة مهملة ومرة غٌ
  : نافٌه غٌر عاملة وما كنت          :مهمله انتقض نفٌها بأال ال خطرةوما هً إ ج/                         

َب فٌَِها)قال تعالى   -9 ٌْ ٌة الَّ َر ٌَ اَعَة آتِ   ( اُلٝه اُضب99ٔ٢ٗٔ)                                 (   َوأَنَّ السَّ

 رٌب(؟ فادته )الوضح ما الذي أودْل على خبرها ،ثم بٌن نوع )ال( 
 التوكٌدرٌب(  )ال فادتأ            ال: نافٌه للجنس  ، الخبر محذوف تقدٌره موجود   ،  ج/             

  (اُلٝه اُضب99ٔ٢ٗٔ)             ذ ًَ ٗبئْٚو٣اٜٗب     ػ٠ِ ٛجٞاد اُؼ٤ٖ َٓء علٞ/٤ًٝق ر٘بّ ط -ٓٔ

 النفً ج/                            لى أي غرض خرج االستفهام فً البٌت ؟إ   
 

 (الدور الثانً 99ٔٔ)               عرب ما تحته خط :                                               س/أ -ٔٔ
  مناٌراه الفتى أ ال ماوما األمن إ       ال ما تخوفه الفتىما الخوف إ

 مه رفعه الض ة: مبتدأ مرفوع وعالم الخوف: مهمله ، ماج/
 فً محل رفع خبر  ةمبنٌ ة: موصول ماداة استثناء ملغاة  ، : أإال   
 (ضمٌر متصل فً محل نصب مفعول به)الهاءرفعه الضمه و ة: فعل مضارع مرفوع وعالمتخوفه   
 \رفعه الضمهة : فاعل مرفوع وعالم الفتى  
 

ْورُيَ ) هبٍ رؼب٠ُط/ -ٕٔ َٓ ُغَل اِْم أَ َْ ََ٘ؼَي أََّله رَ َٓ ب  ْضََِ٘بٍ رؼب٠ُ )ٝهب(    َٓ  ٓ ًوا  َْ ب ََٗواَى اَِّله ثَ َٓ )  

ٖه ٝهبٍ رؼب٠ُ )         ِٜ ُت ا٤َُِْ ْٕ ٖه أَ ٤َْلُٛ ًَ ِوْف َػ٘ ٢  ْٖ اَِّله رَ   (اُلٝه اُضب99ٔ٢ٗٔ)                                          (  َٝ

 ٣بد اٌُش٣ٔبد؟ك٢ ا٥ (ئاَل  () ئاَل  ) ٝ ( اَل أ اُلشم ث٤ٖ )ٓب 

  بٌن الناصب والمنصوب ةضٌاعترا نافٌه غٌر عاملهأن مصدرٌه ناصبه  وال  -:تسجدَ  الأ ج/
 داة استثناء ملغاةأ - :أالّ بشرا     
 ة بٌن الجازم والمجزومعتراضٌا نافٌه غٌر عامله و ال ةجازم ةشرطٌإن  -: إالّ تصرفْ      

 

ِٚ  ) هبٍ رؼب٠ُط/ -ٖٔ ْْ َػ٤َِْ ٌُ ُ ؤَُ ٍْ ب أَ َٓ  َْ ْٖ  هُ ب أََٗبأَعْ  ِٓ َٓ َٝ َٖ  ٍو  ِٓ  َٖ ِ ل٤ِ ٌَ زَ ُٔ ُْ   ٍٝ( اُلٝه األ99ٕٔ)                ( ا

 ٣خ ُٝٔبما ؟ٖ اٍزؼٔبٍ )ا٥ٕ( ٓؼٜب ك٢ ؿ٤و ا٥ٍؤٌُْ (؟َٝٛ ٣ٌٔأ كاح ك٢ )ٓبٕلخ األ ٓب-ٔ

 ٌنةتنفً الحال الحاضر بدون قر ٕ )ٓب(ؿ٤ش ػبِٓٚ ، ال ٣ٌٖٔ اعزؼٔبٍ )ا٥ٕ( ألٗبك٤ٚ  ط/                    

 ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ   دجبص٣ٚ  ط/                                      ٓب ٗٞع )ٓب(اُضب٤ٗخ ؟- ٕ
 

 ٍٝ ( اُلٝه األ99ٕٔ) ٝٓب أعِٞثٚ؟ي ٗل٢ ك٢ اُ٘ض، كٔب ٗٞػٚ ؟٣زشاءٟ ُ؟ف٤و:أ كَٔؼز٢٘ أهٍٞ األهبٍ ادذْٛ -ٗٔ

 عِٞة االعزلٜبّ أُجبص١:أ أٍِٞثٚ ،٢٘ٔ ػ : ٗل٢ٗٞػٚ:  أ ط/                                                 

  ٍٝ( اُلٝه األ99ٕٔ)                                 ًٖ اهطق ٓ٘ٚ ٓب ٗٚوؽجنا اُٞهك ػ٠ِ أك٘بٗٚ      ُْ أط/-٘ٔ

ْٖ أُْ    -/ ة الّ اُجذٞد:ط         ؟ ٤ًٝق روٍٞ ؟ ًذٙأ١ دشف رإ،كج ٓإًذ ك٢ اُ٘ض ٗل٢ ؿ٤ش  ٓ٘ٚ هطقَ أل ً
 

 ب رذزٚ خؾ : ػشة ٓط/أ-ٙٔ

 ٍٝ( اُلٝه األ99ٕٔ)                        كةٕ٘بئغ عبءرٚ ٖٓ األ َّلا               ُٚ ؽَتُ  ٓبٝهة ٓؾَٞك كؼَ 

 ك٢ ٓذَ  خٝشجٚ اُجِٔ شّ دشف جش ٝاُٜبء ػ٤ٔش ٓزظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓذَ جش ثذشف اُجالاُ -:ُٚ      ِٜٓٔٚ -:ٓب ط/   

 سكؼٚ اُؼٔٚ  خٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓ -: ؽَتُ               سكغ خجش ٓوذّ                                      
 

ٍَ )هبٍ رؼب٠ُ -1ٔ ٢ِٔهَب ِْ ب ِػ َٓ بُٗٞا  َٝ ًَ ب  َٔ َٕ ثِ ُِٞ َٔ ْْ  ٣َْؼ بثُُٜ ََ ْٕ ِؽ َٕ اَِّله  اِ ؼُُوٝ ْْ ْٞ رَ َٖ  َػ٠َِ َهث ٢ َُ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ب أََٗب ثِطَبِهِك ا َٓ َٝ                                                  

 ( اُلٝه اُضب99ٕ٢ٗٔ)                             ؟ صٔخ ٓٞاٙغ ُِ٘ل٢ ؽلك اص٤ٖ٘ ٜٓ٘ب ٓقزِل٤ٖ ،ٝث٤ٖ ٗٞػ٤ٜٔب-ٔ

 : ٗل٢ ػ٢٘ٔ ُٞ رْؼوٕٝ( ٗل٢ ظبٛش١ ، ٗبإ ؽَبثْٜ( )ٝٓب أ /)ط               
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 خ: ٓٞطُٞ ثٔب ًبٗٞا -ٕ  خعزلٜب٤ٓ: ا ٢ِٔٓب ػ -ٔط/     ٝهكد )ٓب(ؿ٤و ٗبك٤خ ٓور٤ٖ ،ٓب ٗٞع ًَ ٜٓ٘ٔب ؟-ٕ
 

                                                         ( اُلٝه اُضب99ٕ٢ٗٔ)                        ٣ٖ ماى أُطٔغ   ُِطبٓؼ٤ٖ ٝأ    ٓيُخ     بٓغ ٓب ػِٔذَ ٕ أُطاط/-1ٔ

          ُن١ َّل ٣َٔغمٕ رَٔؼٚ اأٍوع ٖٓ روِت ٖٓ ُٚ       أ ءَ َّل٢ّ         
 : ٗل٢ ػ٢٘ٔ ٣ٖأ :ٗل٢ ظبٛش١   ط/ٓب                ٤ُٚ ٝث٤ٖ ٗٞػٚرؾون اُ٘ل٢ ك٢ اُج٤ذ األٍٝ ،اّو ا-ٔ

 ٣ٜٔب رؾَٔ هٞح ك٢ اُزؼج٤و ؟ ُٝٔبما ؟كد )َّل(ٓور٤ٖ ك٢ اُج٤ذ اُضب٢ٗ ،كؤٝه-ٕ

 ك٤ٚ ُِج٘ظ ٗل٤ٜب ٓإًذ ٓطِوبً ٝاثِؾ ر٤ًٞذاً : الٕ ال ٗب ط/ َّل٢ّءَ                                              
 

  ( اُلٝه اُضب99ٕ٢ٗٔ)                              روٟ اُقطٞة ُٜب هٝاػ     ػ٤ِي ثٖوكٜب ُٜٝب ثٌٞه اَُذَ -1ٔ

 َٗذ روٟط/ ٓب أ      داح اُ٘ل٢ ٓب ٣شجٜٜب ٓؼ٠٘ ٝػٔال ؟ك٤ٌق رظٞؽ اُؼجبسح ُٞ اعزجذُذ ثأ(ٗل٢  اََُذ روٟ)
  

  ( اُلٝه اُضب99ٕ٢ٗٔ)       ٠ٍ     عبٓؼ َّل ٣ؼوف اُلٓغ اُؼٖبأ ثال ؽتٗٔب اُؼٔو أ ػوة ٓب رؾزٚ فٜ :أ -ٕٓ

 ٕ ًَ اُؼٔو َّل ٣ؼلٍ ٤ّئبٗوٟ     أ كٕٝ ٓب ؽتٍ ًٝالٗب                                    

 اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ )دت( اعْ ٓجشٝس )َّل(  ف جششاُجبء د:  ثال ؽت ط/

 ٝٛٞ ٓؼبف خٗظجٚ اُلزذ خظشف ٌٓبٕ ٓ٘ظٞة ٝػالٓكٕٝ()  ٕٝ ٓب ؽتٍ ك   

  حجشٙ اٌُغش خٝػالٓ ٤ُٚ ٓجشٝس( ٓؼبف ئؽتٍ ُِز٤ًٞذ  ، )ح ( صائذ)ٓب     
 

 ٢ ٢ّء ٝٓب ُي ك٢ ث٤ذ أُبٍ ٖٓ ؽن(َُ٘ب ٖٓ اُْؼو كهبٍ ػٔش ثٖ ػجذ اُؼض٣ض ُشبػش ٓذدٚ )-ٕٔ

 ٍٝ( اُلٝه األ99ٖٔ)               ( َّل ثبهللو٢ ٖٓ أهىاه٘ب َّٝل هٞح اك٢ اُن١ ثػ٤ِٚ هبٍ )٣ب ؿالّ ّبٛوٙ  ُؼَ كِٔب أ

 ٣ٖ رغل فجوٛب؟أ١ ٓؼ٠٘ ُِ٘ل٢ أكبكد )٤ٌُ( ؟ٝأ-ٔ

 ر٘ل٢ ارظبف اعٜٔب ثخجشٛب ٖٓ د٤ش ٓؼ٠٘ اٌُالّ ، ٝخجشٛب اُشجٚ جِٔٚ)ك٢ ش٢ء( ط/             

 ؟ػوة اَّلٍْ اُن١ ثؼلٛببِٓخ )َّل(اُٞاهكح أّ ؿ٤و ػبِٓخ ؟أأػ -ٕ

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود هٞح:     ،  ػبِٓٚ ط/                 

ُٕ اإل ٓب ٣ؼوفُ أك٢ ؽن ؿلا ٤ُل     ك٠ِٚ  كوُٛ َّٝل أط/-ٕٕ َٕ ا ؽَب   ٍٝ( اُلٝه األ99ٖٔ)                          َٗب

 ُٖ أكشؽ   ط/                ٝجض؟ذ، ك٤ٌق رإًذٙ ثزؼج٤ش أل٢ ؿ٤ش ٓإًٍٝ ٗك٢ اُشطش األ                     

 ٍٝ( اُلٝه األ99ٖٔ)    ثبه٤بفال اُؾت  ٓب ٢ّءُ َّللا  كٞ ك٤٘زْ   ما ٓباكػٞٗب ٝٓب ٣جو٠  ػشة ٓب رذزٚ خؾ :أ -ٖٕ

 دجبص٣ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ -: ٓب  (: صائذح ُِز٤ًٞذٓب)بصّ ظشف ُٔب ٣غزوجَ ٖٓ اُضٓبٕ .: ششؽ٤ٚ ؿ٤ش ج ماا ط/

 خٗظجٚ اُلزذ خ( خجش ٓب ٓ٘ظٞة ٝػالٓثبه٤باُؼٔٚ  ،) خ: اعْ ٓب ٓشكٞع ٝػالٓ ٢ّءُ                         
 

ْْ ))ط/هبٍ رؼب٠ُ -ٕٗ بُُٜٗ َٔ ْذ أ٣َْ ٌَ َِ َٓ ب  َٓ ْْ َػ٠َِ  ِٜ ُِٞا ثَِواك ١ ِهْىهِ  ٚ َٖ كُ ب اُهِن٣ َٔ   ( اُلٝه اُضب99ٖ٢ٗٔ)               ( كَ

 خٓٞطُٞ : ٓب ٌِٓذدجبص٣ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ  ،  : ٓب اُن٣ٖ ط/         دد ٓشر٤ٖ ؟ٗٞع )ٓب ( اُز٢ ٝس ٓب
 

  ( اُلٝه اُضب99ٖ٢ٗٔ)                    ٍطب أُٞد ث٢ ًٔب كؼَ     اُووٕبٕ ك٢ ؽ٤ٖ ؿلِخ ُْ ٣جؼ٢٘ ُٞط/-ٕ٘

 ؟  ٍِٞث٤خ ٝكٍ ػ٠ِ عٞاثٜبٝٙؼ كَّلُخ )ُٞ( األ-ٔ

 (ُْ ٣جؼ٢٘، جٞاثٜب  )  خداح ششؽ ؿ٤ش جبصُٓٞ ٗل٢ ػ٢٘ٔ  أ / ط                                                  

 ؟ٓب ثبػ٢٘ ( ٖٓ ؽ٤ش هٞح اُزؼج٤و ؟ ُٝٔبما ٝ) أ روٟ كوهب ث٤ٖ ػجبهر٢ )ُْ ٣جؼ٢٘ (-ٕ

 ( أهٟٞ رؼج٤شاً ألٕ ُْ ٗل٤ٜب ٓإًذ ٝال روغ جٞاة ُوغُْْ ٣جؼ٢٘ط/)           
 

ََ  ٖٝٓ ٣ٜتْ ط/-ٕٙ ٍٖ  ذْ اُن١ ٍٔؾ اُلٚ  ٍٝ(اُلٝه األ99ٗٔ)                   ُؼنهاا كِٖ ٣ٔ٘غَ  ثٚ     ٣لاى ثال ٓ

 عل ُٜب                ٍٞاى ٣غٞك ٣ٝلزل١ ك٤ٚٚ ثؾوا أكهح ُْ  َّلا ٢ٝٓب ٛ          

 اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝس / ط    ما ًبٗذ )َّل(ٗبك٤خ ؿ٤و ػبِٓخ كٖٔ أ١ ٗٞع ٢ٛ؟ا-ٔ
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 ٓب ٢ٛ ثذسح      / ط                           ؼَ )ٓب(ؽغبى٣خ ثزؼج٤و ٓئًل ٖٙٔ اُ٘ٔ.اع-ٕ

 ٝهللا ٓب ٝجْذُد ُٜب   / ط      فوٟ رٌٕٞ ٝاهؼخ ك٢ عٞاة اُوَْ ؟أكاح أ( ُْ ٤ًق رَزجلٍ ة)-ٖ
 

َٕ ٝكػ٢٘  ػوة ٓب رؾزٚ فٜ :أ -2ٕ  ٍٝ ُلٝه األ( ا99ٗٔ)   فِ اُٞهٟأل٢ُ ٤ًق ماى     ٝٓب ً٘ذ ٣ٞٓب  كال ّب

َٕ  : ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ،ط/َّل         اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود :ّؤ
 حالّ اُجذٞد ٗبطجٚ ُِلؼَ أُؼبسع ثإٔ أُؼٔش  -: ّالاُ                                         
 

َُْؼَناةَ  )هبٍ رؼب٠ُ-1ٕ ُْ ا ُْٜ٘ ْوَٗب َػ ْٖ أَفه َُئِ ب ٠اَُِ  َٝ َٓ ٖه  ْؼُلَٝكٍح ٤ََُوُُُٞ َٓ ٍخ  ٓه َُُٚ  أُ ْْ  ٣َْؾجِ ِٜ َّ ٣َؤْر٤ِ ْٞ ٌَ  أَََّل ٣َ ُوٝكًب ٤َُْ ْٖ َٓ 

                    َٕ ِيئُٞ ْٜ زَ َْ َ٣ ِٚ بُٗٞا ثِ ًَ ب  َٓ  ْْ ِٜ َؽبَم ثِ َٝ  ْْ ُْٜ٘   ( اُلٝه اُضب99ٗ٢ٗٔ)                                          (  َػ

 خ: ٓٞطُٞ ٓب ًبٗٞا،    خ: اعزلٜب٤ٓ ٓب ٣ؾَجٚ ط/                 ؟ز٢ ٝسدد ٓشر٤ٖ أ١ ٓؼ٠٘ رذَٔ )ٓب( اُ
 

  ( اُلٝه اُضب99ٗ٢ٗٔ)            اٌَُِ   ٌّٞ ٍٟٞأٌّٞ اُٟ٘ٞ ُْٜٝ ٖٓ ػجور٢ ػغت    ًناى ً٘ذ ٝٓب أ -1ٕ

ٍَ أػ٠ِ  ْٓزبمٍ  ٝٓب ٕجبثخُ         ٍَ أثال  ًْٔزبمٍ  ٖٓ ُوبءِ                 ٓ ٓ 

 ًٔشزبم :اُشجٚ جِٔٚ ك٢ ٓذَ ٗظت خجش ٓب /ط                         رغل فجو ٓب اُؾغبى٣خ  ٣ٖأ -ٔ

 الٕأشٌٞ أ/ ط                                   ؟  ٌّٞ (ٗل٢ ك٤ٌق رضجزٚ ٝاٙؼب كَّلُزٚ اُي٤٘ٓخأ)ٓب -ٕ
 

 ( اُلٝه اُضب99ٗ٢ٗٔ)   ثناى َّٝل ٓووٗلَب  ٤ٛتَ  ٛبئٍغ      َّٝل ؿ٤وَ كبههزْٜ  ثؼْ أٝاَّلّ  رذزٚ خؾ:ػشة ٓب أ -ٖٓ

َْ  َّلكوِذ ُٜب        ٠ٗ هؽ٤ِي ػْٜ٘    أٝهبئِٚ                                     ٢ُ ك٢ِ اُوله ػِ
 ،ٝ)ال(اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ خ:ششؽ٤ٚ جبصٓ اَّلّ:إ / ط

 روذ٣شٙ اٗب ٝاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش  جضٓٚ اُغٌٕٞ خكؼَ ٓؼبسع ٓجضّٝ ٝػالٓ ثْؼ:أ         

 ٓؼطٞف    اعْ :٤ٛت                       ٝٛٞ ٓؼبف خٗظجٚ اُلزذ خ: دبٍ ٓ٘ظٞة ٝػالٓؿ٤وَ          

َْ ٤ٚ ُِج٘ظ ، ك: ٗبَّل            اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود :ػِ
 

َٖ  )هبٍ رؼب٠ُ  -ٖٔ بكِِو٣ ٌَ ُْ ٕه ا أَ َٝ  ْْ َُُٜ ٠َُٰ ْٞ َٓ   ٍٝ( اُلٝه األ99٘ٔ)ٓب ٗٞع )ال(٤ًٝق رؼشة اُز١ ثؼذٛب ؟     (  ََّل 

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود :٠ُٞٓ: ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ، َّل /ط
 

  ٍٝ( اُلٝه األ99٘ٔ)                                 كز٠ ٤ٓياٗٚ هاعؼ َّلا    ُؾٞهاء ٖٓ فلهٛب٣غز٢ِ ا َّل /ط-ٕٖ

 ( ٣جز٢ِ اُذٞساء ُٖ) /ط     ؟ك٤ٌق رإًذٙ ثذشف ثذ٣َ ُٔب رًشعِٞة ٗل٢ ؿ٤ش ٓإًذ ،أ ُذٞساء (ا٣جز٢ِ  َّل)
 

َْ  )ط/هبٍ رؼب٠ُ -ٖٖ َٜ َِ اَِّله  كَ ٍُ ُٖ  َػ٠َِ اُوُّ ج٤ِ ُٔ ُْ ُْجاَلُؽ ا   ٍٝ( اُلٝه األ99٘ٔ)                                          (  ا

 ٕ االعزلٜبّ ٓجبص١ خشط ُِ٘ل٢/ألط                 ؟ ُٞاسد ٓؼشكخ ش٢ء ٓج٣ٍٜٞشاد ثبالعزلٜبّ ا ُٔبرا ال
 

  ٍٝ( اُلٝه األ99٘ٔ)     رجوهٙ ػالدُـبٕج٤ٚ     ٤ٌُٝ ُِـٖت  َّلٕ اُؾ٠ٔ ُج٤٘خ اػوة ٓب رؾزٚ فٜ : أ-ٖٗ

ْٕ أ                                 َٖ  ٓبا ثـبهارْٜ ٛٞ    ثوٙٗل ٓب ٗؾٖ ٞفَ ََ ؿلٛب     كِٖ ُٗ  ث٤
 سكؼٚ اُؼٔٚ خاعْ ٤ُظ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓ : ػالدُ ،    خ: ػبؽلَّل ط/      

بأ    : اعْ ٓٞطٍٞ ٓج٢٘ ك٢ ٓذَ ٗظت ٓلؼٍٞ ثٚ ٓب/  ُِز٤ًٞذ  ح( صائذ)ٓبـث خٓذؿٔ  خششؽ٤ٚ جبصٓ : ٕأ : ّٓ
 

  ( اُلٝه اُضب99٘٢ٗٔ)                              رطِت أُبٍ ُِـ٠٘    ٌُٜٝ٘ب ٓ٘ي أُٞكح رطِت ٢ُٝ ٛٔخ َّلط/-ٖ٘

 ُٖ رطِت أُبٍ  / ط             (ك٤ٌق ر٘ل٢ اُؼجبسح ٓإًذح ٓٞجضح ؟ َّل رطِت أُبٍ ك٢ ؿلٕ اُشبػش هبٍ )ُٞ ئ

  ( اُلٝه اُضب99٘٢ٗٔ) ٓ٘وِت  ؿ٤و٤٘ٓذ ٢٘ٓ روِت ٖٓ ُٜٞ ٖٝٓ ٛوة    ٗبٓب أ٤ُي ا :ػشة ٓب رذزٚ خؾ أ -ٖٙ

  اهث٢ َّٝلٕ اُٜٟٞ ٤ٌُ ٖٓ ّب٢ٗ ً٘ذ كبػِخ     أ ٕا هك١ اُٖجب                                 
 ػ٤ٔش ٓ٘لظَ ٓج٢٘ ك٢ ٓذَ سكغ اعْ ٓب : ٗبأ      ػَٔ  ٤ُظ(   : دجبص٣ٚ.) ٗبك٤ٚ ػبِٓٚٓب/  ط       
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 : ٗبك٤ٚ صائذح ُِز٤ًٞذ َّلششؽ٤ٚ جبصٓخ       : ٕا        جشٙ اٌُغشح خٗؼذ ٓجشٝس ٝػالٓ :ؿ٤و          
 

  ٍٝ( اُلٝه األ99ٙٔ)                   (          ٢ُ ثـ٤وٙ َٕ ؤكٔب ٤ُِٖ٘ؼخ ٓنٛت ػ٘ٚ َّٝل ّهبٍ اُ٘بطش )ط/-1ٖ

 :ٗبك٤ٚ ِٜٓٔٚ  ٝرُي ثغجت روذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأط/ٓب                              ؟ ٓب ٗٞع )ٓب (؟ ُٝٔبما-ٔ

 ٓذزٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞدط/                               ؟ امًو فجو )َّل( اُ٘بك٤خ-ٕ
 

َٕ اَِّله )هبٍ رؼب٠ُ-1ٖ ٌُْبكُِوٝ ِٕ ا َْ  )ٝهبٍ رؼب٠ُ (  ُؿُوٝهٍ  ك٢ِ اِ َٛ  َٕ ٞ ُٔ ُّ اُظهبُِ ْٞ ُْوَ َُِي اَِّله ا ْٜ   ٍٝ( اُلٝه األ99ٙٔ)(  ٣ُ

 ػ٢٘ٔ : ٗل٢ َٛٗل٢ ظبٛش١  ،    : ٕا ط/               ٣ز٤ٖ اٌُش٣ٔز٤ٖ ؟دٍ ػ٠ِ أعِٞة اُ٘ل٢ ٝٗٞػٚ ك٢ ا٥ 
 

  ( اُذٝس اال11ٍٙٝٔ) ٤ُي  ٓآثٜبا َّلاك٢ آوة ُٚ     َّٝل ؿب٣خ  ًوٝٓخُ ا ِوذْ فُ  ٓبٝ:  ػشة ٓب رذزٚ خؾأط/-1ٖ

 : ٗبئت كبػَ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔٚ خًوٝٓأ   : ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ  ،  ٓب  ط/                            

ََّل )هبٍ رؼب٠ُ-ٓٗ َٝ ١ِٞ اأْلَْؽ٤َبء  زَ َْ ب ٣َ َٓ غُ َٝ ِٔ َْ ُ٣ َ ٕه َّللاه اُد اِ َٞ ْٓ ب أَٗذَ  َٖٓ  اأْلَ َٓ َٝ بء  َْ ٖ ك٢ِ ٣َ ٓه ٍغ  ِٔ َْ ُٔ ُْوُجُٞهِ  ثِ    ( ا

  ( اُلٝه اُضب99ٙ٢ٗٔ)                                                                  ٓب ٗٞع )ٓب( اُٞاسدح ٓشر٤ٖ ؟ ً/  

 ٗذ : دجبص٣ٚ)ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ(ؿ٤ش ػبِٓٚ ، ٓب أٓب ٣غز١ٞ: ٗبك٤ٚ    ط/                                       

  (اُلٝه اُضب99ٙ٢ٗٔ)                    ٣بٛبا٣ب هة َّل رزوى ثال ُجٖ      ٛن١ اُو٤ٙؼخ ٝاهؽ٢٘ٔ ٝ روٍٞ ط/-ٔٗ

  ٝسدد )ال( اُ٘بك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ ،دٍ ػ٤ِٜب ، ٝث٤ٖ اُغجت              

 : اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝس ثال ُجٖ    ط/                                                  
 

  ( اُلٝه اُضب99ٙ٢ٗٔ)                     ؽَن ُي ك٤ٚ ٓو َّلأهبٍ ٗؼْ ُئال ٣ْٔزٞا ك٢  ٕؾبث٢ ؟أكزؾجٌ أ ط/-ٔٗ

 اُ٘بك٤خ ٓشر٤ٖ ٓب ٗٞػٜب ك٢ ًَ ٓشح ؟ جبءد) ال (       

 : ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ َّل اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ث٤ٖ اُ٘بطت ٝأُ٘ظٞة  ،  : ُئال ط/                
 

ّٖ هك٤وب  َّل :ػشة ٓب رذزٚ خؾأ -ٕٗ   ( اُلٝه اُضب99ٙ٢ٗٔ)  ٕٓٞؤٓ ؿ٤و ثئٌ اُوك٤ُن هك٤ن ؤٓ٘ٚ ر َُذَ رٖؾج

 ج٢٘ ك٢ ٓذَ سكغ أعْ ٤ُظ٤ُظ كؼَ ٓبػ٢ جبٓذ ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ٝاُزبء ػ٤ٔش ٓزظَ ٓ ط/ََُذ:            

 سكؼٚ اُؼٔٚ  خٗؼذ ٓشكٞع ٝػالٓ : ؿ٤و                    

٤هخً  )هبٍ رؼب٠ُ  -ٖٗ ِْ ِْجَضُٞا اَِّله َػ َ٣ ْْ َٜب َُ َٗ ْٝ َّ ٣ََو ْٞ َ٣ ْْ ُ ؤَٜٗه ًَ  ْٝ َٛب أَ َؾب   ٍٝ( اُلٝه األ992ٔ)                          (  ُٙ

 ُْ ٣ِجضٞا  ط/                                            دٍ ػ٠ِ اُ٘ل٢ اُظبٛش    
 

ّٖ ٍٔبَء اٌُلِو ّبؽجخً    كول رٖجوُد ؽز٠ َّلد ٖٓطجأل   -ٗٗ  ٍٝ( اُلٝه األ992ٔ)                           وٍ عؼِ

 ٍو(َّلد اُٞهُذ ٝهَذ ٖٓطج: اعٜٔب ٝخجشٛب ٓذزٝكبٕ ٝاُزوذ٣ش) َّلد / طعِٞة اُ٘ل٢ صْ ارًش اعٜٔب ٝخجشٛب ؟أدٍ ػ٠ِ 
 

  ٍٝ( اُلٝه األ992ٔ)                         ٓ٘وٖخً    ٝٓب ٍٞاٙ كبٕ َّللا ٣ٌل٢٘٤ اُٖجوِ  َّٝل روٟ ك٢ ؿ٤وِ ط/-٘ٗ

 ) ال ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ(  خَّل هإ٣،   ٣ٝجٞص     ُٖ روٟ ط/                                      اجؼَ اُ٘ل٢ ٓإًذ ؟      
 

  ٍٝ( اُلٝه األ992ٔ)                               لَِزٛبٍ اُوواع ثٚ ُْٝ ٣   ٤ٍَِ أُغل أ١ ٜٓ٘ل   ٜٓالً ط/-ٙٗ

 ٗل٢ ػ٢٘ٔ،  اُ٘ل٢ ط/                                          ٠ُ أ١ ٓؼ٠٘ خشط االعزلٜبّ ؟ٝٓب ٗٞػٚ ئ       

  ٍٝ( اُلٝه األ992ٔ)           ُٖٔ ر٘بك١ َّل ؽ٤بحٗبك٣ذ ؽ٤ب      ٌُٖٝ  ُٞ ٍٔؼذأُول  :ػشة ٓب رذزٚ خؾأ -1ٗ

 خداح ششؽ ؿ٤ش جبصٓأُٞ :   ط/

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود : ؽ٤بحَ ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ، َّل:    

ٌُْ)هبٍ رؼب٠ُ-4ٗ بثَ َٕ ب أَ َٓ ض٤ِو ٓ ٖ َٝ ًَ ٣َْؼلُٞ َػٖ  َٝ  ْْ ٌُ جَْذ أ٣َِْل٣ ََ ًَ ب  َٔ ٤جٍَخ كَجِ ِٖ ب أَٗزُْ ُّٓ َٓ َٖ ثِ  َٝ ْؼِغِي٣ ِٗ  ك٢ِ ُٔ  اأْلَْه

                 ٌُْ ب َُ َٓ َٝ ٖ  ٓ  ِ ِٕ َّللاه ٤وٍ  ِٖٓ ُكٝ ِٖ ََّل َٗ َٝ  ٍّ٢ُِ  (اُلٝه اُضب992٢ٗٔ)                             (             َٝ

 ٣خ اٌُش٣ٔخ ٓزؼذدح ك٢ ًَ ٓشح ؟ٝسدد )ٓب( ك٢ ا٥              
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 : ِٜٓٔٚٝٓب ٌُْ      ؽغبى٣ٚ ،  -: ٓب اٗزْ       ، خٓٞطُٞ -: َجذكجٔب ً   : ششؽ٤ٚ ،ٝٓب إبثٌْ /ط    
 

 ٗوعٞ ع٘خ  َّٝل  َّلً٘ب  ٛال ُِق٤و كِٞكول ػغجذ ُوعَ ٣غ٤ئٚ أفٞٙ كال ٣وٟ ٗلَٚ أٓبّ ػ٢ِ )ع( )هبٍ األ-1ٗ

 (اُلٝه اُضب992٢ٗٔ)                                             ( فالمٗبها ٌُبٕ ُ٘ب إ ٗطِت ٌٓبهّ األ ٗقبف          

 ٠ُ ٓٞػؼ٢ اُ٘ل٢ اُظبٛش ٝاُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ دبٍٝ ئٕ رٜزذ١ ئ

 ٗل٢ ػ٢٘ٔ ( ُٞ : ٗل٢ ظبٛش١(  : ،) َّل ٗقبف، ٗوعٞ َّل ، َّل ٣وٟ )/ط                     
 

ُّ  وَ ٤َّٝل ف    ثلائْ ه١ ػٜلا ًبُٞهك ٤ٌُ أط/-ٓ٘   ُلٝه اُضب٢ٗ( ا992ٔ)                         ُٚ ػٜل ك٤ٖٔ َّل ٣لٝ

 و٤َّل ف ط/                     ؟ هٟٞ ر٤ًٞلاو ُِ٘ل٢ رغلٙ أؼج٤ك٢ أ١ ر-ٔ

 اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓ٘ظٞة ٓذالً خجش ٤ُظ  : ثلائْ /ط                     ؟ ػوة ٓب رؾزٚ فٜأ -ٕ

  ٌره موجوداسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقد :وَ ف٤ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ،   : َّل        

                                                                  ٍٝ( اُلٝه األ994ٔ)             ػشة ٓب رذزٚ خؾ :                                                            ط/أ-ٔ٘.

ب  ) هبٍ رؼب٠ُ                    َٓ َْ٘لُٙ  أِلََؽلٍ َٝ ْٖ  ِػ ِٓ  َٔ ِٚ اأْلَْػ٠َِ رُْغَيٟ خٍ ِْٗؼ ِٚ َهث  ْع َٝ ـَبَء    (   اَِّله اْثزِ

 ك٢ ٓذَ سكغ خجشخ ٝشجٚ اُجِٔح جشٙ اٌُغش خ: اعْ ٓجشٝس ٝػالٓاؽلٍ اُالّ دشف جش.  ؽٍل :ط/ أل     

 : اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓشكٞع ٓذالً ٓجزذأ ٓإخش ٗؼٔخٍ           
 

ْٕ )ط/ هبٍ رؼب٠ُ   -ٕ٘ اِ َٝ  ْٖ ٢ٍْء اَِّله ػِ  ِٓ   ٍٝ( اُلٝه األ994ٔ)                                             (  َْ٘لَٗب َفَيائُُِ٘ٚ َّ

 : ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ )ِٜٓٔٚ( ٕا ط/            ؟ أػوة) إ (            
 

  ٍٝ( اُلٝه األ994ٔ)                      / َّل اٍُٜٞ ٣ٔأل ٗبظو١ َّٝل اُوكٟ     ػ٘ل١ ٓو٣و ٛؼٔٚ ٓوٛٞة ط-ٖ٘

 ٕ( ٓإًذح ُِ٘ل٢ٕٞ ػبِٓخ ػَٔ )ئٛٔبُٜب ،صْ اػذ ط٤بؿخ اُج٤ذ ُزٌج٤ذ ٝسدد )ال( ٗبك٤خ ِٜٓٔخ ،ػَِ ئك٢ اُ -ٔ

ٍَ ٣ٔأل ٗبظو١        رالٛب ٓؼشكٚ ، ط/                     َّل ٛٞ

 رؼ٤ِِي ؟اجؼِٜب صائذح ؟    ٕ )ال( اُضب٤ٗخ صائذح ،كٔبئ٣ٌٖٔ اُوٍٞ  ال-ٕ

 خجش( -:ؽؼٔٚ  ٓجزذأ، -:)اُشدٟ  رٞػ٤خ:      َّل ٣ٔأل اٍُٜٞ ٗبظو١ َّٝل اُوكٟ ،،،  ع٤ٔٚ رالٛب جِٔٚ ا  ط/    
    

ب)ط/    هبٍ رؼب٠ُ -ٗ٘ َٓ  ِٚ ٤ ـِ ْْ ثِجَبُِ   ( اُلٝه اُضب994٢ٗٔ)                                                                (   ُٛ

 ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ ؽغبى٣ٚ ط/                                    ٓب ٗٞع )ٓب( ؟
 

َٖ      / ُجَٖ ا٢ُّٞ َّل ٓزغٔالدٍ ط-٘٘   ( اُلٝه اُضب994٢ٗٔ)                           ثٚ اُغٔبَّل   ٌُٖٝ ٢ً ٣ٖ

 / ُجغٖ اُٞش٢ ؿ٤ش  ٓزجٔالد        ط                                ُِ٘ل٢ ٝاػجطٚ ثبُشٌَ ؟ أعْػغ ٓٞػغ )ال(-ٔ

 / ُجغٖ اُٞش٢ طبئ٘بد ال ٓزجٔالدط   ؟ ٕ رجؼَ ) ال(ػبؽلخ كٔبرا روٍٞ ٓذبكظب ػ٠ِ أُؼ٠٘ئسدد أرا ئ -ٕ
 

  ( اُلٝه اُضب994٢ٗٔ) َّل اُزَٔي ثبُٞك ا َّٝل ٍجتَ ؽَ٘ي ؿ٤وٙ      ػ٘لَ  كٔب٢ُ ّل٤غُ  اػشة ٓب رذزٚ خؾ : -ٙ٘

 خثبُؼٔ ٓشكٞع  ٓجزذأ ٓإخش:  غُ ّل٤    ٓوذّ، : شجٚ جِٔٚ ك٢ ٓذَ سكغ خجش٢ُ  ،خػبِٓ : ِٜٓٔٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤شٓب /ط

 زٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞدٓذأعْ ال ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ٝاُخجش -:ٍجتَ     ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ، -ال:

  ( اُلٝه اُضب994٢ٗٔ)                          ٓب ىٓب٢ٗ ىٓبٕ ُؼت ُٜٝٞ     ثَ ٛٞ اُغل َّل فٍٔٞ اُوعبٍط/ -1٘

َٕ ُؼٍت ُٜٝٞ ط/               ؟ كٔبرا روٍٞد( )َّلؽِت ٓ٘ي ٗل٢ طذس اُج٤ذ ة ُٞ -ٔ  َّلد ىٓب

 ػبٛلخ ط/                                                  ؟ ك٢ ػجض اُج٤ذ)َّل(  ٓب ٗٞع-ٕ

٤َخِ  )ط/هبٍ رؼب٠ُ -1٘ ِٕ لًَؼب ثِبُ٘هب َْ ََُ٘ ِٚ ْ٘زَ َ٣ ْْ َُ ْٖ اله َُئِ   ٍٝ( اُلٝه األ999ٔ)                                        (    ًَ

 داح اُ٘ل٢ اُٞاسدح ؟ٝثْ رخزِق ػٖ )ٓب( اُ٘بك٤خ اُذاخِخ ػ٠ِ اُلؼَ ؟ٓب أ

 ٕ روغ جٞاة ُوغ٠ُْ ٓبػ٢ ٗل٤ٜب ٓإًذ ٝال ٣جٞص ئئروِت دالُٚ أُؼبسع  خ: جبصٓ ُْ   ط/
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 ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ٝٗل٤ٜب ؿ٤ش ٓإًذ ٝرإًذ ثبُوغْ  :ٓب       
 

ب ٣َْلزَ )ط/هبٍ رؼب٠ُ -1٘ َٓ ًِ ُ ُِِ٘هب ٖ ِؼ َّللاه َٜب ِٓ َي َُ َِ ْٔ ُٓ ٍخ كاََل  َٔ ْؽ   ٍٝ( اُلٝه األ999ٔ)                            (  هه

 ٗل٤ٚ ُِج٘ظ أكبدد اُز٤ًٞذ / ط               كبكرٚ ؟أث٤ٖ ٗٞع)َّل  (ٝٝٙؼ ٓب اُن١  -ٔ

 شؽ٤ٚش / ط                                               ( ٓب ٗٞع )ٓب -ٕ
  

 ٍٝ( اُلٝه األ999ٔ)              ؟        ٤ٍٖٕٞ ٍوٙ ك٢ ٕلهٙداح ٗل٢ ٓ٘بعجخ : أث خر٤ا٥ط/ اٗق اُجِٔخ -ٓٙ

َٕ ُٖ   / ط                                 ٍوٙ ك٢ ٕلهٙ ٣ٖٞ
ب ََُ٘ب)ط/هبٍ رؼب٠ُ -ٔٙ َٓ َذ  ْٔ ْٖ  ثََ٘برِيَ  ك٢ِ هَبُُْٞا َُوَْل َػِِ  ( اُلٝه اُضب٢ٗ 999ٔ)                                (  َؽنٍّ  ِٓ

 ِٜٓٔٚط/                  ٓب ٗٞع )ٓب (                                   
 

  ( اُلٝه اُضب999٢ٗٔ)                      ٛوهزي ٕبئلح اُوِٞة ٤ٌُٝ ما     ٝهذ اُي٣بهح كبهعؼ٢ ثَالّ  -ٕٙ

 الد ٝهذ  ص٣بسح  ط/              ٝجضأاػذ طٞؽ اُ٘ل٢ ٤ٌُٕٞ 
 

ًَ  كووَ ثٜب    ٓب أ َّل ؿ٘بءَ ؽوَ  هبُٞا كواّخَ ط/ ٖٙ   ( اُلٝه اُضب999٢ٗٔ)                   ؿ٘بىَ ك٢ اُل٤ٗب ٝأ اُ٘ب

ُْ  ؽ٤ورْٜ     ك٤ٌقَ  ٖٓ اُؼْبمِ  ك٤يَ  ٌَ ٤ُْ أ            ٗغٞاىَ  اُؼْبمُ  َّل ٣لٜ
 ؽ٤ورْٜ( ، االعْ :ك٤ي: اُشجٚ جِٔٚ) اُخجش /ط                              ؟ كٍ ػ٠ِ ٓؼ٢ُٞٔ ٤ٌُ -ٔ

 ػوة ٓب رؾزٚ فٜأ -ٕ

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود :ؿ٘بءَ ك٤ٚ ُِج٘ظ ، ب:َّٗلط/             

  لٝه اُضب٢ٗ( ا999ُٔ)                             فو ك٢ كلاى هؿجخ     ُٞ ًبٕ ٣وعغ ٤ٓذ ثللاءكٓب ً٘ذ اط/-ٗٙ

 .  ًل اُ٘ل٢ اُٞاهك ماًوا اُْوٝٛ اُز٢ رَزلػ٢ اُز٤ًٞلأ-ٔ

 ٝرزَٖ ثبُلؼَ أُٚبهع فجوٙ ٓؾنٝف ٝعٞثبً رول٣وٙ ٓو٣لاً  ٕ رَجن ثٌٕٞ ٓ٘ل٣٢غت أ -:فو ك٢ كلاى هؿجخكٓب ً٘ذ َِّل / ط

 ُششؽ ، ٗل٢ ػ٢٘ٔعِٞة ا: أ ُٞ ًبٕ ط/         ؟ َٛ رِٔؼ ك٢ اُج٤ذ ٗل٤ب ٤٘ٔٙب ؟كٍ ػ٤ِٚ ،ماًوا ٗٞػٚ -ٕ
 

ٓوارٚ ك٤ٜب ٓغ ؽز٠ ُْ ٣جَن ٍٟٞ رِي أُوٖٞهح ٝأ كٌْٝٗ اُلاه كزْٞٛب ،كلزْٞٛبط/ هبٍ طبدت اُذاس ُِشجبٍ: -٘ٙ

ًَ ػ٤ِي . ٌْ   َّل ثب  اُوعَ أَُزـ٤ش ، صْ اٖٗوكٞا، هبُْذ أُواءح  َُِٔزـ٤ش : اعِ

  ٍٝ( اُلٝه األٕٓٓٓ)                                 ػواث٢ٖ أصوٛٔب األٗل٢ ،كٍ ػ٤ِٜٔب ، ٝث٤ ك٢ اُ٘ٔ أكارب       
 : ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ر٘ظت أُجزذأ ٝرشكغ اُخجشَّل،    خ: جبصٓ ُْ / ط                                  

  ٍٝ( اُلٝه األٕٓٓٓ)                ٖٓ ك٤٘ كٓؼ٢ ػجوح     كبُلٓغ ؿ٤و َٓبػل ٝٓٞا٢ٍ  اَّل رٌ٘وٝ/  ط -ٙٙ

 (؟ ٤ًٝق رغزجذٍ ٓب دشكب ثٔؼ٘بٙ ٓشاػ٤ب ششؽٚ ؟  )ؿ٤وكبدرٚ ٓب أُؼ٠٘ اُز١ أ           

 ذ ٝال ٓٞاع٢ػاُ٘ل٢ ، كبُذُٓغ ال ٓغب ط/                                                   
 

َُ  َّل     ٓب رواٙ ٝاُؾنُ آٖ ٝهبئغ اُؼٖو  ُ٘ب / ٤ٌُط-1ٙ   اُلٝه اُضب٢ٗ (ٕٓٓٓ)                         ٗؼْ اَُج٤

 . اعْ ٓٞطٍٞ ٓج٢٘ ك٢ ٓذَ سكغ اعْ ٤ُظ خٓٞطُٞ ط/                ٣بٛب    ئٝػخ ٗٞع )ٓب( ٓؼشثب 

ْٖ رُْقَِلَُٚ  ط/ هبٍ رؼب٠ُ )-1ٙ ِػًلا َُ ْٞ َٓ ٕه ََُي  اِ َٝ  ًَ ب ََ ِٓ ٍَ ََّل     ( اُلٝه اُضب٢ٕٗٓٓٓ)           (                     رَوُٞ

 ٍ ػ٤ِٜٔب . صْ ث٤ٖ ٓب رل٤ذٙ ًَ ٜٓ٘ٔب ٓؼ٠٘ ٝػٔال دارب ٗل٢ دأك٢ اُ٘ض 

 المبتدأ وترفع الخبرتعمل عمل ان تنصب تنفً اتصاف خبرها عن جنس اسمها نفٌاً مطلقاً مؤكداً :َّلط/

 تنفً المضارع فً زمن المستقبل . عملها نصب الفعل المضارع -: لن   

َُٖ رَْلؼَ )ط/هبٍ رؼب٠ُ -1ٙ َٝ ْْ رَْلَؼُِْٞا  ُِْؾَغبَهحُ كَبِٕ ُه ا َٝ  ًُ َٛب اُ٘هب هُُٞك َٝ َٖ  ُِْٞا كَبرهوُْٞا اُ٘هبَه اُهز٢ِ  بكِِو٣ ٌَ ِْ                                                   (  أُِػلهْد ُِ

 ٍٝ( اُلٝه األٕٔٓٓ)                               ٢ٗ كشم ث٤ٜ٘ٔب ٓؼ٠٘ ٝػٔال .آٝسدد )ُْ( ٝ)ُٖ( ك٢ اُ٘ض اُوش 

 تنفً المضارع وتنصبه وتنفٌه فً زمن المستقبل                    حرف نصب ونفً - لن /ط
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 لى الزمن الماضًه إتلوتقلب دال هتجزم حرف نفً وجزم وقلب تنفً الفعل المضارع و - لم   
 

  ٍٝ( اُلٝه األ ٕٔٓٓ)             :                                                           ػشة ٓب رذزٚ خؾ ط/ أ-1ٓ

 ٍج٤َ ٠ُ ُوبءى ٖٓ ٤ٌُ ا -ٖ          ٍج٤َ ٠ُ ُوبءى ٖٓ ٓب ا -ا٠ُ ُوبءى        ٍج٤َٓب ٖٓ   -ٔ 

 اٍْ ٓب: اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓشكٞع ٓذالً  ٍج٤َ:-ٔط/

 اٍْ ٤ٌُ : اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓشكٞع ٓذالً  :ٍج٤َ:-ٖٓجزلأ ٓئفو : اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓشكٞع ٓذالً  ٍج٤َ:-ٕ
 

 ٍٝ ( اُلٝه األٕٔٓٓ)                 ما ٓبٍ ٢ٗ َُذُ اثِؾ ٤ٍِٔبٕ أ٢ٗ ػ٘ٚ ك٢ ٍؼخ     ٝك٢ ؿ٠٘ ؿ٤و اط/ -1ٔ

ٍٍ ط                             طؾ اُؼجبسح ثٞػؼي دشكب ٣إًذٛب  ) َُُذ ما ٓبٍ (   / َُُذ ثن١ ٓب
 

ُْوَبُٙ ػَ ط/ هبٍ رؼب٠ُ -1ٕ ٤ُو أَ ِْ ُْجَ ْٕ َعبَء ا ب أَ ٔه ٤ًواكََِ ِٖ ِٚ كَبْهرَله ثَ ِٜ ْع َٝ    ( اُلٝه اُضب٢ٕٗٔٓٓ)              (        ٠َِ 

 ششؽ٤ٚ رالٛب كؼَ ٓبػ٢ ط/                     جبثزي أ٢ٗ ٤ُغذ ٗبك٤خ ، ػَِ ( ك٢ اُ٘ض اُوشآ ُٔب)     
 

ْٝ  )ط/هبٍ رؼب٠ُ -1ٖ َُْؼَناةُ  أَ ُْ ا ْٖ  ٣َؤْر٤َُِٜ ِٓ  َٕ ؼُُوٝ ْْ ْٝ  َؽ٤ُْش َّلَ ٣َ ْْ ٣َ  أَ َٖ  ك٢ِ ؤُْفَنُٛ ْؼِغِي٣ ُٔ ُْٛ ثِ ب  َٔ ْْ كَ ِٜ  رَوَُِّجِ

          ْٝ ْْ  أَ ٌْ  ٣َؤُْفَنُٛ ِؽ٤ ْْ ََُوُإٌٝف هه ٌُ ٕه َهثه ِ ٍف كَب ُّٞ ُ  .َػ٠َِ رََق ب َفََِن َّللاه َٓ ا ا٠َُِ  ْٝ ْْ ٣ََو َُ َٝ                                                                                                                                   ( اُلٝه اُضب٢ٗ  ٕٔٓٓ)       ( أَ
                                                                ػواث٢ ػ٠ِ ٓب ثؼلٛٔب اُيٖٓ اُن١ ٗلزٚ ًَ ٜٓ٘ٔب ؟ٝٓب رؤص٤وٛٔب األكارب ٗل٢ ثؼلٛٔب كؼَ ٓٚبهع ، كٔب ٝهكد ك٢ اُ٘ٔ أ-ٔ

 ر٘ل٢ اُذبػش ٝ أُغزوجَ ، ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ : َّل ٣ْؼوٕٝ  ط/                

 ُِلؼَ أُؼبسع                                                               خ٠ُ ٓبػ٢ ،  جبصِٓت دالُٚ أُؼبسع ئور : ُْ ٣وٝا                          

 ب ؟ٝهكد )ٓب ( ٓور٤ٖ ،كٔب ٗٞع ًَ ٜٓ٘ٔ -ٕ

 خ: ٓٞطُٞ ٓب فِن:دجبص٣ٚ ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ    ،  ٓب ْٛط/                                                   

  ( اُلٝه اُضب٢ٕٗٔٓٓ)                                                                        ٝإ ٓواعؼخ اُيَُأٝإ /  األط-1ٗ

 ٣ذذس ٖٓ رـ٤٤ش راًشا اُغجت ؿِت ، صْ ٝػخ ٓباألٓ٘بعجخ ٓخزبسا اُٞجٚ  داح ٗل٢أاٗق اُجِٔخ ث

  الزلل   مراجعه   وان  أالت   ط/
  ال احد معمولٌها والغالب خبرهاإبعدها  ٌذكر لفاظ الزمان والأالت اسمها وخبرها من : غلبا وهو األحذف اسمه

 

  ( اُلٝه اُضب٢ٕٗٔٓٓ)                              ٠ُ ٓغٔبٙ          ئط/كي اُزش٤ًت اُز١ رذزٚ خؾ ، صْ سدٙ -1٘

 ث٤ٖ اُ٘بطت ٝأُ٘ظٞة اػزشاػ٤خ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ: َّل، إٔ ٓظذس٣ٚأَّّل : /ط ث٤ؼٚ    أ  أََّله   ٤ُذأ٢ُٝ ٖٝٛ   
 

  اُضب٢ٗ ( اُلٝهٕٔٓٓ)              (     َّل هةه ؿ٤وٙ ٗب ٝاٗزْ ًِٕٓٔٞٞ ُوةٍ ٝاٗٔب أٓبّ ػ٢ِ )ع( : )ط/هبٍ األ-1ٙ

 ٓذزٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞد ط/                    ٣ٖ خجش )ال( اُ٘بك٤خ ُِج٘ظ ؟                           أ    
 

ب)ط/ هبٍ رؼب٠ُ -11 ٔه َُ َٝ  ِٚ ِٔ ِْ ْْ ٣ُِؾ٤طُٞا ثِِؼ ب َُ َٔ ثُٞا ثِ نه ًَ  َْ ْْ  ثَ ِٜ ٣ُُِِٝٚ  ٣َؤْرِ   ٍٝ( اُلٝه األٕٕٓٓ)                      (  رَؤْ

 دارب ٗل٢ ٝجضّ ٝهِت  ، كٔبرا رجذ كشهب ث٤ٜ٘ٔب .( ٝ)ُٔب ( ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ ًالٛٔب  أ)ُْ 

 تقلب دالله المضارع الى ماضًنفٌها منقطع وغٌر متوقع الحصول  – لم ط/

 إلى زمن المتكلم المتصل بالحاضر المستمر تقرب الماضً نفٌها غٌر متقطع ومتوقع الحصول - لما   
 

 ٍٝ ( اُلٝه األٕٕٓٓ)                  ١ هجَ ػيح ٓب اُجٌب     َّٝل ٓٞعؼبد اُوِت ؽز٠ رُٞذً٘ذ اكه / ٝٓبط-11

 كه١ألً٘ذ  ٓب،   أٝ        ً٘ذ اكه١ ٓبط/َّٝللا                                       ًل ٗل٢ )ٓب(٤ًق رئ-ٔ

 ِز٤ًٞذ  ، اعْ ٓؼطٞف ُ حال:صائذ ط/               ػواة ٓب كفِذ ػ٤ِٚٓب ٗٞع )َّل( ؟ٝٓب أ-ٕ

  ٍٝ( اُلٝه األٕٕٓٓ)              ْٛ ، َُّٝٞل عٞكْٛ ُْ ٗؼوف ٍج٤َ اٌُوّ َّلْٛ اُوّٞ َّل هّٞ ْٜٓٞك ُْٜ ا -11

 ٗبك٤ٚ ُِج٘ظط/                                                         ؟ٓب ٗٞع )َّل( -ٔ

 عِٞة اُششؽ ٗل٢ ػ٢٘ٔ أ ط/                    كبك رؼج٤و )َُّٞل عٞكْٛ (؟ٓب األٍِٞة اُن١ أ -ٕ
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  ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٓٓ)                            ٤ُي ُْٝ ٣ٌٖ      ٤ُؼغج٢٘ َُّٞل ٓؾجزي اُلوو٣ٝؼغج٢٘ كوو١ اط/-1ٓ

 : ٗل٢ ػ٢٘ٔ  َُّٞل: ظبٛش١    ،  ط/ُْ ، َّلّ اُغؾٞك                    عِٞة اُ٘ل٢ ٓج٤٘ب ٗٞػٚ   دٍ ػ٠ِ أ
 

َٖ )ط/ هبٍ رؼب٠ُ -1ٔ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ذ ثِ ْٕ ْٞ َؽَو َُ َٝ ضَو اُ٘هبً  ًْ ب أَ َٓ   ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٓٓ)                                 (  َٝ

 دجبص٣ٚ ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظط/                                  ( ٝٙؼ ٗٞع )ٓب -ٔ

 اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔط/                     ؟ كاح اُْوٛ )ُٞ (ثؤ١ أٍِٞة رنًوى أ-ٕ

  ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٓٓ)              ط/ ٝػخ اُلشم ث٤ٖ ٓب رذزٜٔب خؾ                                             -1ٕ

  ب ٣ٖطِؼ أُزقبٕٔبُٕٔ- -ٕ       ٢ُ ٕؾذ ػْٜ٘    اػزنهٝا ا ُٔب -ٔ

 ل٢ ٝجضّ ٝهِتٗ -ٕ                  خششؽ٤ٚ ؿ٤ش جبصٓ -ٔط/                

  ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٓٓ)                                                                 عِيأ  دُ ٍزوٖوْ اَّللا ٓب  كٞط/-1ٖ

 ) ٓالؽظخ " َّل " أكبكد اُلػبء (    أجِي د  عزوظشْ / ال اط  عِٞة ؽِجب )ٓب( أداح ٗل٢ أخشٟ ثذ٤ش ٣ٌٕٞ األاعزجذٍ ة
 

ْْ  بَٓ )ط/ هبٍ رؼب٠ُ-1ٗ َُُٜ  ِٚ ْٖ  ثِ ٍْ اَِّله  ِٓ ِْ ٖ  أِػ   ٍٝ( اُلٝه األٖٕٓٓ)                (                           ر جَبَع اُظه

 / ِٜٓٔٚ ُزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأط                        ٣خ اٌُش٣ٔخ ، ػَِ رُي ؟ٓب ٗٞع أداح اُ٘ل٢ ك٢ ا٥        
 

ُ٘ ط/ -1٘  ٍٝ( اُلٝه األٖٕٓٓ)                                  ءُ َّل ثالبه     ٣ٜبٕ ثٜب اُلز٠ ابٓخ ك٢ ك٣هاإل ٝٓب ثؼ

 ِٜٓٔٚ اٗزوغ ٗل٤ٜب ثأالط/                                   ٓب ٗٞع )ٓب (                 

ُّ  ما كؼِذْ ٓب كاهُ  ٣بط/ -4ٙ ُّ ٙبٓزي ٝاأل     ثي أأل٣ب ُّ  ذْ ٤َُ ٣ب   ٍٝ( اُلٝه األٖٕٓٓ)                           رٚب

 داح اُ٘ل٢ ٝارًش ٓؼ٤ُٜٞٔب أػشة أ

  ٤ُظ كؼَ ٓبػ٢ جبٓذ ٗبهض ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ٝاعٜٔب ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ٛٞ ط/

ُّ ( ك٢خاُلؼ٤ِ خٝاُجِٔ                                                                            ذَ ٗظت خجش. ٓ ) رؼب

ٍْ أؽلًْ أ َّل -42 ٍُ اؽلْٛ أفبٙ َّلفبٙ     ، أفٞإ اُٖلم ٣قن  ( اُلٝه اَّلٍٖٕٝٓٓ)                                ٣قن

 ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ  خٝاُضب٤ٗ    خ٠ُٝ ٗب٤ٛٚ جبصٓاأل / طأٝػخ اُلشم ك٤ٔب رذزٚ خؾ                    

ْْ  هبٍ رؼب٠ُ ) -44 ٌُ ْٕ أَُفبُِلَ ب أُِه٣ُل أَ َٓ ُْ٘ٚ  ا٠َُِٰ  َٝ ْْ َػ ًُ َٜب ْٗ ب أَ زَطَْؼذُ   َٓ ٍْ ب ا َٓ اَلَػ  ْٕ ْٕ أُِه٣ُل اَِّله اإْلِ  (                                                                        اِ

 ( اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٓٓ)             ٝسدد ٓب صالس ٓشاد ، كٔب ٗٞػٜب ك٢ ًَ ٓشح ؟                                    

 : ٓظذس٣ٚ ظشك٤ٚ ٓب اٍزطؼذ ، خ: ٓٞط٠ُُٞ ٓبا : ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ،ه٣لب أٓ ط/                   

ْْ )ط/ هبٍ رؼب٠ُ -49 ِٜ َِْؾوُٞا ثِ ب ٣َ ٔه َُ ْْ ُْٜ٘ ِٓ  َٖ آَفِو٣   (  اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٓٓ)                                            ( َٝ

      ٗيُٝٚ     كِٔب كٗب ٜٓ٘ب ٍوزٜب اُغٔبعْ ٍوزٜب اُـٔبّ اُـو هجَٝهبٍ أُز٘ج٢ : 

 ٝسدد )ُٔب ( ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ كٔب اُلشم ث٤ٜ٘ب ٝث٤ٖ )ُٔب( ك٢ هٍٞ أُز٘ج٢ ؟                

 خ: ششؽ٤ٚ ؿ٤ش جبصٓ ُٔب كٗبٗل٢ ٝجضّ ٝهِت   ،   :ُٔب ٣ِؾوٞا ط/                              
 

  ( اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٓٓ)                     ٝإ ٤ٙبعأب هاػ٢٘ ٜٓ٘ب  ٍٝؼ٤ذ ٗؾٞى ك٢ ػظ٤ْ ٓؾجخ    ٓط/ -1ٓ

   ٝإ ػ٤بعأالد ط/                       كاح ٗل٢ ٓ٘بٍجخ ؾزٚ فٜ هً٘ب ُغِٔخ ٓ٘ل٤خ ثؤاعؼَ ٓب ر-ٔ

  كاح اُ٘ل٢ اُٞاهكح ك٢ اُج٤ذ ػٖ )ُْ ( اُ٘بك٤خرقزِق أ َْ ك٤ -ٕ
 بػ٢ ٝٗل٤ٜب ؿ٤ش ٓإًذ ٝرإًذ ثبُوغْ: ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ  ر٘ل٢ اُضٖٓ أُط/ٓب

 ٕ روغ جٞاة ُوغْٞص ئ٠ُ ٓبػ٢ ٝٗل٤ٜب ٓإًذ ٝال ٣جخ ُِٔؼبسع روِت دالُٚ أُؼبسع ئ: جبصُْٓ  

 ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٖٕٓٓ)             ًبٕ هِج٢ ٓؼ٢ ٓب افزود ؿ٤وًْ    َّٝل ه٤ٙذ ٍٞاًْ ك٢ اُٜٟٞ ثلَّل ُٞ -1ٔ

 ٗل٢ ػ٢٘ٔ ثأعِٞة اُششؽ ُٞ : ط/                      ٚ ك٢ اُج٤ذ ٗل٢ ػ٢٘ٔ ، ث٤ٖ ٗٞػ         
 

  ٍٝ( اُلٝه األٕٗٓٓ)           ( كٔب ٗٞع )ال( ك٢ اُجِٔز٤ٖ           ٌُْ هػ٢ه  َّل( ٝروٍٞ ) ٌُْ هػ٤بً  َّلط/ )-1ٕ
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 : ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ  هػ٢ه  َّل: دػبء   ،    هػ٤بً  َّل ط/               
 

  ٍٝ( اُلٝه األٕٗٓٓ)                              ػٔبٍ ما مٗت ػظ٤ْٖٓ األ   ىاكثـ٤و هلٓذ ػ٠ِ اٌُو٣ْ ط/ -1ٖ

  اٗق ٓب رذزٚ خؾ ة)ال( ٓذبكظب ػ٠ِ أُؼ٠٘ ٝٓج٤٘ب ٗٞػٜب    

 : ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝس ثال ىاكٍ  ط/           
 

  ٍٝ( اُلٝه األٕٗٓٓ)                                 ٤ٖ ٓؼبٓال        رِٔخ اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ ك٢ اُج٤ز٤ٖ ا٥ر٣٤ٖ أ  -1ٗ

 ث٘ذ اُلٛو ػ٘ل١ ًَ ث٘ذ            ك٤ٌق ِٕٝذ ٖٓ اُيؽبّ  أ

 ما ً٘ذ رج٤٘ٚ ٝؿ٤وى ٣ٜل٠ّ ٣جِؾ اُج٤٘بٕ ٣ٞٓب رٔبٓٚ      آز  

 ة االعزلٜبّٞعِ: ٗل٢ ػ٢٘ٔ أٓز٠ ٣جِؾ اُج٤٘بٕ ط/                 
 

 داح اُ٘ل٢ ػ٠ِ اُضٖٓ :اح اُ٘ل٢ أُ٘بعجخ ٓشاػ٤ب دالُخ أد٤ز٤ٖ ثأط/ اٗق اُجِٔز٤ٖ ا٥ر-1٘

 ٍٝ( اُلٝه األٕٗٓٓ)                        ٤ٍْبهى ٓؾٔل ك٢ اَّلٓزؾبٕ-  -ٕهل ّبهى ٓؾٔل ك٢ اَّلٓزؾبٕ.   -ٔ

 ُٖ ٣شبسى  -ٕ         ُٔب ٣شبسى   -ٔط/               
 

َٕ َّللّاُ ٤ُُِؼَ  )هبٍ رؼب٠ُ -1ٙ ب ًَ ب  َٓ َٝ َٕ ـْلُِوٝ زَ َْ َ٣ ْْ ُٛ َٝ  ْْ ثَُٜ َؼن  ُٓ َٕ َّللّاُ  ب ًَ ب  َٓ َٝ  ْْ ِٜ أََٗذ ك٤ِ َٝ  ْْ ُٜ ثَ  (  ن 

 ( اُلٝه اُضب٢ٕٗٗٓٓ)              ٝسد اُ٘ل٢ ٓشر٤ٖ أ رجذ كشهبً ك٢ هٞح اُ٘ل٢ ث٤ٜ٘ٔب ؟ ٝػذٚ                        

 ُجذٞد ػ٠ِ اُلؼَ أُؼبسع ثؼذ إٌُٞ أُ٘ل٢ ٗل٢ ٓإًذ ُذخٍٞ الّ ا -: ٝٓب ًبٕ َّللا ٤ُِؼنثْٜ ط/          

 ٗل٢ ؿ٤ش ٓإًذ ُؼذّ دخٍٞ الّ اُجذٞد  -:  ٝٓب ًبٕ َّللا ٓؼنثْٜ              
 

 ئٕ ًبٗذ ػبِٓٚ ٤ٗخ اٌُش٣ٔخ ا٥ر٤خ ث٤ٖ ٗٞع ًَ ٜٓ٘ب ٝأرًش ػِٜٔبآٝسدد )ٓب( ك٢ اُ٘ظٞص اُوش -11

ٕه ) هبٍ رؼب٠ُ (ٔ آ أَٗزُْ اِ َٓ َٝ َٕ َّلٍَد  ب رَُٞػُلٝ َٓ  َٖ ْؼِغِي٣ ُٔ  ( اُذٝس اُضب٢ٕٗٗٓٓ)                                               ( ثِ

ب ٣َِ٘طنُ   )هبٍ رؼب٠ُ  (ٕ َٓ َٝ  ِٖ ٟ َػ َٞ َٜ ُْ ْٕ  ا ْؽ٢ٌ ٣َُٞؽ٠ اِ َٝ َٞ اَِّله  ُٛ) 

ْْ هبٍ رؼب٠ُ   (ٖ ٌُ ََ َػ٤َِْ ب َعَؼ َٓ َٝ ِٖ  ك٢ِ )) ٣ ْٖ  اُل                                                (َؽَوطٍ  ِٓ
 : ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ دجبص٣ٚ )رؼَٔ ػَٔ ٤ُظ رشكغ أُجزذأ ٝر٘ظت اُخجش( ٓب أٗزْ   /     خٓٞطُٞ -: إ ٓب ط/     

 ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ   -: ٝٓب عؼَ     ،      ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ  -:ٓب ٣٘طن ٝ        
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕ٘ٓٓ)             ُٖ ط/            امًو ؽوف ٓقزٖب ثبُٔٚبهع ٣ل٤ل اُ٘ل٢ ٝاَّلٍزوجبٍ ؿبُجبً  -11
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕ٘ٓٓ)                        ٓب٤ٗ٘بٌْ           َّٝل اٖٗوكذ ػٌْ٘ أٛٞاإٗب ثلَّلً َّٓ٘ٝللا ٓب ِٛجذ أ-11

 ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓٚط/                                        ٓب ٗٞع ال اُٞاسدح ك٢ اُج٤ذ؟ -ٔ

َْ ٛٞاإٗب ثلَّلً ٌْٓ٘ أ ُْ رطِتَّللا ٝ ٕ ٗوٍٞ :أ ٣ظخ ئ-ٕ            ؟ ُٝ

 ٕ روغ جٞاة ُوغْرُي الٕ ُْ ٗل٤ٜب ٓإًذ ٝال ٣جٞص ئال ٣جٞص .ٝط/          
 

ًُ ُ٘ب  -ٓٓٔ  ٍٝ(اُلٝه األٕ٘ٓٓ)                                             ً٘بكْٜ   ٝرُٞٞا َّلد ُْ ٣ـٖ اُلواهأروى اُ٘ب

ٖ  كشاس ط/                ، اجؼِٜب ػبِٓٚ ر ُْ ٣زًش أدذ ٓؼ٤ُٜٞٔبئبُٜب ك٢ اُج٤ذ ػٔكوذد)الد( ششٝؽ أ  الد د٤
  

 

 

  : كالٕ هبٍ أٗذ اُوبئَ ك٢ ّؼوىٗذ ٣ب ٤ّـ اُؼوة هبٍُو٢ أثب اُؼالء أُؼو١ كوبٍ ٖٓ أ ؽ٠ٌ إٔ ؿالّ -ٔٓٔ

 ثٔب ُْ رَزطؼٚ األٝائَ دٍ ٥ٝا٢ٗ ٝإ ًُ٘ذ األف٤و ىٓبٗٚ                 

ٝػْو٣ٖ ؽوكبً ُِٜغبء كَٜ ُي إٔ ري٣ل ػ٤ِٜب  خٝائَ هل هرجٞا صٔب٤ٗاُؼالء: ٗؼْ  هبٍ ٣ب ػٔبٙ إ األ هبٍ أثٞ

      (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)                             ؽوكبً ؟ كلِٛ أُؼو١ ٝهبٍ إ ٛنا اُـالّ َّل ٣ؼ٤ِ .                 
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 التفوق يف السادسحلة ر

 ٤٘بً ٗٞػٚأعزخشط االعزلٜبّ اُٞاسد ك٢ اُ٘ض ٓج-ٔ

 رظذ٣ن -: كَٜ ُي إٔرظذ٣ن ) ٝاُزوذ٣ش أأٗذ ( ،  -: أٗذ اُوبئَ رظٞس ، -: ٗذٖٓ أ ط/

 دزكذ ُِزخل٤ق ٝاُزوذ٣ش أأٗذ اُوبئَ...ط/               اُز٢ ر٤ٔضد ثٜب أُٜضح ك٢ اُ٘ض ؟ خٓب اُخظ٤ظ-ٕ

 ُٖ ٣ؼ٤ش  ط/                     ٤ًق رظٞؽ اُؼجبسح ُزجؼَ اُ٘ل٢ اُٞاسد ك٢ جِٔخ ) ال ٣ؼ٤ش ( ٓإًذاً ؟-ٖ

 أػشة ٓب رذزٚ خؾ -ٗ

                        خػ٠ِ ا٤ُبء أُذزٝك حخجش إ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔٚ أُوذس -:آدٍ  اُالّ الّ اُز٤ًٞذ ، -:٥ٍَد ط/

 ٗٚ ٕٗٞ( ألآر٢ ٝدزكذ ٣بءٙ د  اعْ ٓ٘وٞص آ)                                                                         

 صجبد ٗغجٚ ث٤ٖ ش٤ئ٤ٖ ئرا ًبٕ االعزلٜبّ رظذ٣ن ٝأساد أ/ط                      ٓز٠ ٗغ٤ت ثبُؾوف )ٗؼْ ( -٘
 

ٕه ػ٠ِ ٣ؤً رؼبٗوٚ    ٓب-ٕٓٔ َٕ اُؼَٔو إٔ ٢ٚٔ٣ ثال أ َّل رََٜو ٍَ أٛٞ  (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)                         ٓ

 ؟خ٠ُٝ ٓؼ٠٘ ٝػٔالً؟ ٝٓب ٗٞع )ال( اُضب٤ٗاأل (رل٤ذ )الٓبرا             

ٕه  ط/                       رل٤ذ ؽِت ػذّ دظٍٞ اُلؼَ خال ٗب٤ٛٚ جبصٓ -: َّل رََٜو

ٍَ ثال أ                              ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ اػزشاػ٤ٚ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝس -: ٓ
 

 (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)             ك٤ٔب ٣أر٢ :                        أٝػْخ اُلشم ث٤ٖ ًَ رؼج٤ش٣ٖ رذزٜٔب خؾ -ٖٓٔ

بٓٞس عزج٠ِ األ ٔه بهش٣ت  ، رذذس  ػ ٔه  ٓغزجبة  كاػ٢ ّوٍ ٓغزجبة  ، ال  كاػ٢ ك٢ ٗلغي  ، ال ػ

ب ط/           ٔه بٝ)ٓب( صائذح ُِز٤ًٞذ  ،  ػٖ دشف جشهش٣ت :  ػ ٔه   خٝ)ٓب( ٓٞطُٞ ػٖ دشف جش -ك٢ ٗلغي : ػ

 اعْ )ال( ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ )ٓلشد(،  -:كاػ٢                

 ٤ُٚ)ٓؼبف()ال( ٓ٘ظٞة ٝٛٞ ٓؼبف )شش( ٓؼبف ئ اعْ-:كاػ٢ ّوٍ                         
 

 (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)              ٤ًٝق أفبُف اُلوَو َّٝللا ٙبٖٓ    ُوىه٢ َٝٛ ك٢ اُجقَ ٢ُ ثؼَل ما ػنه-ٗٓٔ

 ٗل٢ ػ٢٘ٔ -:  َٛ،   ٤ًق ط/                              رِٔخ اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ  ٣ٖأ                
 

 (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)                                ػٔو اُلز٠ مًوٙ َّل ٍٛٞ ٓلرٚ   ٝٓٞرٚ في٣ٚ َّل ٣ٞٓٚ اُلا٢ٗ-٘ٓٔ

 ُْٝ روزشٕ ثؼبؽق ٝرالٛب ٓلشدعجوذ ثٔضجذ  ط/ ئرا ًبٗذ ال ػبؽلخ ك٢ أُشر٤ٖ ، ك٤ٌق رٞصن رُي ثبُوبػذح ؟ 
 

 (اُلٝه اُضب٢ٕٗ٘ٓٓ)                         ػغجُذ ُٜب أ٠ٗ ٣ٌٕٞ ػ٘بإٛب    ك٤ٖؾبً ُْٝ رلـو ُٔ٘طِوٜب كٔب -ٙٓٔ

 /ٝهللا ٓب كـشد ط            داح اُ٘ل٢ )ٓب(خ)ُْ( أعزجذُذ ثأداح اُ٘ل٢ اُضب٤ٗٓبرا ػ٤ِي إٔ روٍٞ ُٞ ا 
 

ُْ َّللا ٓب ف٘ذ اُ كٞ-1ٓٔ  ٍٝ(اُلٝه األٕٙٓٓ)                                    ٔٞكح ث٤٘٘ب   ٌُٖٝ ًؤٕ اُلٛو ػ٘ب ٗبه

 ٕ روغ جٞاة ُوغْرُي الٕ ُْ ٗل٤ٜب ٓإًذ ٝال ٣جٞص ئٝ /ط         خٖ أُٞدح (ال ٣ظُخ ئٕ ٗوٍٞ )ٝهللا ُْ أ 
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕٙٓٓ )                    القممكالنسر لٌس له مؤوى سوى     ال فً كتائبنا إال ٌنزلُ النصُر  -1ٓٔ

 / ال ٓأٟٝ ُٚ ط                                ُِج٘ظ  ٝؿ٤ش ٓب ٣ِضّ  خاعزجذٍ ة)٤ُظ( ال اُ٘بك٤
 

ٔٓ1- ُْ  ٍٝ(اُلٝه األٕٙٓٓ)                         مٟ    ؽز٠ ٣وام ػ٠ِ عٞاٗجٚ اُلّاُْوف اُوك٤غ ٖٓ األ َّل ٣َِ

 خشٟٓشٙ أل٢ ُِضٖٓ أُغزوجَ ثوش٣٘ٚ ٓشح ٝثال هش٣٘ٚ داح اُ٘اجؼَ أ

 اُْوف اُوك٤غ ٣َِْ،  ُٖ     ؿلاً  اُْوف اُوك٤غ َّل ٣َِْ ط/

بهبٍ رؼب٠ُ )) -ٓٔٔ َٖ ِْ َٕ  ْٖ ِٓ ٍو َفَِْوزَُٚ  َْ ُغَل ُِجَ ٍْ ْٖ أِلَ ًُ ْْ أَ َُ ٍَ َٖ  هَب َهبِعِل٣ َغ اُ َٓ  َٕ ٞ ٌُ ب ََُي أََّله رَ َٓ  ٌُ ٍَ ٣َب اِْث٤ِِ  (ٍٍ هَب

 ٍٝ(اُلٝه األٕٙٓٓ)                                                                         داح اُ٘ل٢ اُٞاسدح صالس ٓشادع أٗٞ ٓب

َٕ  ط/          ٌُٞ ُغلَ  ))) اػزشاػ٤ٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ، ُْ :ٗل٢ ٝجضّ ٝهِت ، -:ال:أََّله رَ ٍْ ٍِ :َّلّ اُغؾٞكأِلَ :  )))) 
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ََ ػ٠ِ اعز٘بث٢    كَُِذ ٖٓبؽجبً ٣ٞٓبً ثق٤الً  --ٔٔٔ   ٍٝ( اُلٝه األ2ٕٓٓ)                         ٝٓب ُُٔذ اُجق٤

 ٓظبدجبً  -اعٜٔب اُؼ٤ٔش أُزظَ )د( ٝخجشٛب : ط/                    كٍ ػ٠ِ ٓؼ٢ُٞٔ )٤ٌُ( -ٔ         

َْ رقزِق أكاح اُ٘ل٢ األ-ٕ           خ٠ُٝ ػٖ اُضب٤ٗث

 النفً غٌر مؤكد  وتنفً اتصاف االسم بالخبر و  ترفع المبتدأ وتنصب الخبر -:٤ٌُ / ط          
 تؤكد بالباء الزائدة                      

 القسمتؤكد ب و ونفٌها غٌر مؤكدنافٌه غٌر عامله وتنفً الزمن الماضً   -: ما                  
 ٍٝ( اُلٝه األ2ٕٓٓ)                        وهل عوُد ٌفوُح بال دخانعٌَب فٌه             مهذباً ال ترٌدُ  -ٕٔٔ
 داة غٌر عاملة فً المضارع فً الزمن الحاضر والمستقبلتخدام ألى ظاهر باسحول النفً الضمنً إ -ٔ   

 ال ٌفوح  عود  بال دخان ج/                  

 للجنسة فٌا: ال الن عٌبَ  ال ج/                     داتهبٌت نفً مؤكد ، اذكر أفً ال -ٕ
 

 ٍٝ( اُلٝه األ2ٕٓٓ)                                 .  كلٌلهٌُد أدماها سواُرها وجبٌُن عضة إ الهل أنا إ -ٖٔٔ
 أدماها سواُرها ٌدٍ بنا أ ما ج/                 ظاهراً بأداة عامله وبتعبٌر مؤكدالنفً الضمنً  اجعل  
 

(قال تعالى  -ٗٔٔ َٖ جِِو٣ ٌْ زَ َْ ُٔ ُْ ُ ََّل ٣ُِؾتُّ ا َٕ اِٗٚه ب ٣ُْؼُِِ٘ٞ َٓ َٝ  َٕ ٝ وُّ َِ ب ٣ُ َٓ  ُْ َ ٣َْؼَِ ٕه َّللاه َّ أَ  ٍٝ( اُلٝه األ2ٕٓٓ)     ) ََّل َعَو
  اث٢ .ٝسدد ال ك٢ اُ٘ض اُوشآ٢ٗ ٓشر٤ٖ ،ٓب ٗٞػٜب ك٢ ًَ ٓشح ؟ ٝٓب أصشٛب األػش              

َّ  /ط   نافٌه غٌر عامله ، غٌر عامله -: ََّل ٣ُِؾتُّ ،،       ال نافٌه للجنس ، تنصب المبتدأ وترفع الخبر -: ََّل َعَو
 

ٔٔ٘- ُٖ ـَ ك٢ اُ (ٝهبٍ رؼب٠ُ) هٞهبٍ رؼب٠ُ)كبما ٗل ْْ بَة ث٤ََُْٜ٘ ََ ْٗ ِّ كال أَ َْٗؼب بأْلَ ًَ ْْ اَِّله  ُٛ ْٕ   (   اِ

 اُضب٢ٗ (اُلٝه2ٕٓٓ)                                         ٖ ٝث٤ٖ ٗٞع ًَ ٜٓ٘ٔب.دٍ ػ٠ِ اُ٘ل٢ ك٢ اُ٘ظ٤ٖ اٌُش٤ٔ٣ -ٔ

ْٕ ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ٗل٢ ظبٛش١   ،   -: َّل ط/                               ِٜٓٔٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ٗل٢ ظبٛش١ -: ا

 ػشاث٢ ٌَُ أداح ٗل٢ ك٢ اُ٘ظ٤ٖ اٌُش٤ٔ٣ٖ؟ٓب األصش األ -ٕ

ْٕ ،       تنصب المبتدأ وترفع الخبر -:َّل  / ط                          ِٜٓٔٚ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ -: ا
 

 اُضب٢ٗ (اُلٝه2ٕٓٓ)                                ٤ٓو أُئ٤ٖ٘ٓ كبٗ٘ب     ك٢ كٝؽخ اُؼ٤ِبء َّل ٗزلومُ ػطلبً أ -ٙٔٔ

 زٚ اُض٤٘ٓخ؟ اجؼِٚ ٗل٤بً ٓإًذاً ُك٢ اُج٤ذ ٗل٢ ، ٓب دال 

 ُٖ ٗزلومَ  -ٗل٠ أُؼبسع ك٢ اُذبػش ٝأُغزوجَ  /// اُ٘ل٢ أُإًذ : -زٚ اُض٤٘ٓخ:ُدال   ط/                  
 

ْرُزقُُكم َهلْ ِمنْ )٠هبٍ رؼبُ -1ٔٔ ٌَ  ِ ُر َّللاَّ ٌْ نَ  َخالٍِق َغ َماء َواألَْرِض ال إِلََه إاِلَّ ُهَو َفؤَنَّى ُتْإَفُكونَ  مِّ ُبوَك  السَّ ٌَُكذِّ  َوإِن 

ِ ُتْرَجُع األُُمورُ  َفَقدْ             ن َقْبلَِك َوإِلَى َّللاَّ َبْت ُرُسلٌ مِّ ا ُكذِّ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ُكُم اْلَح نَّ ِ َحقٌّ َفال َتُغرَّ اُس إِنَّ َوْعَد َّللاَّ َها النَّ ٌُّ ا أَ ٌَ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                               ٍٝ( اُلٝه األ4ٕٓٓ)                                                       ٝسدد )ال( ٓشر٤ٖ ، كٔب ٗٞػٜب ك٢ ًَ ٓشح 

 خٗب٤ٛٚ جبصٓ -: َّل رـوٌّْٗٗبك٤ٚ ُِج٘ظ      ،   -: َّل اُٚ ط/                 
 

                          ٍٝ( اُلٝه األ4ٕٓٓ)                  ػشثٚ                                    اػجؾ ٓب ث٤ٖ األهٞاط ثبُشٌَ ٝأ -1ٔٔ

 ( َّل ) كٖ ع٤َٔ( ، ٤ٌُ اُوٍْ اَّل ) كٖ ع٤َٔٓب اُوٍْ ا 

َُ( ٓب اُوٍْ ا ط/     ُٖ ع٤ٔ  خثبُؼٔ خٓشكٞػ خطل -، ج٤َٔ : خخجش ٓشكٞع ثبُؼٔ -: كٖ    َّل ) ك

 خثبُلزذ خ، ج٤ٔالً طلٚ ٓ٘ظٞثخٞة ثبُلزذخجش ٤ُظ ٓ٘ظ -: ك٘بً  ( َّل ) ك٘بً ع٤ٔالً ٤ٌُ اُوٍْ ا،   

 ٍٝ( اُذٝس األ1ٕٓٓ)          وال لعبا منً وذو الشٌب ٌلعبلى البٌض اطرب    شوقا إطربت وما  -1ٔٔ

ٍْ ػ٤ِٚ  ٓج٤٘بً ٗٞػٚ؟  ٗل٢ ػ٢٘ٔ ،  اعزلٜبّ ٓجبص١ خشط ُِ٘ل٢    -: أ ٝمٝ ط/         ك٢ اُ٘ض ٗل٢ ػ٢٘ٔ ؟د
 

ب ََُ٘ هبٍ رؼب٠ُ)-ٕٓٔ َٓ َٝ ََ هَْل أُْفِوْعَ٘ب ك٢ِ ب أََّله ُٗوَبرِ َٝ َِ َّللّاِ  ج٤ِ ٍَ ٖ ِٓ  ُْ ِٜ زَِت َػ٤َِْ ًُ ب  ٔه أَْثَ٘آئَِ٘ب كََِ َٝ  ِك٣َبِهَٗب 
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                  ْْ ُْٜ٘  ٓ ْا اَِّله ه٤َِِالً  ْٞ ُه َٞ ٍُ رَ ُْوِزَب  ب٢ٗاُض ( اُلٝه4ٕٓٓ)                                                         ( ا

ََ  /ط               داح اُ٘ل٢ ؟ٓب ٗٞع أ     ال ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ اػزشاػ٤ٚ ث٤ٖ اُ٘بطت ٝأُ٘ظٞة -: أَّّل ٗوبر
 

 اُضب٢ٗ ( اُلٝه4ٕٓٓ)                امفو اُ٘ؾَ اُطؼبّ ُؼبٓٚ ماٚوؿبّ هٞربً ٤ُٞٓٚ              ااُ َٝٛ ٣نفو-ٕٔٔ

 خشٟأل٢ اُذبػش ٓشح ٝأُغزوجَ ٓشح ُ٘ خٓ٘بعج  اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ ثأداح أظٜش    

 ر٘ل٢ أُغزوجَ ثذٕٝ هش٣٘ٚ -: اُٚوؿبّ ُٖ ٣نفوَ   ،،       ر٘ل٢ اُذبػش ثذٕٝ هش٣٘ٚ -:  ٓب ٣نفُو اُٚوؿبّ ط/
 

                       اُضب٢ٗ   ( اُلٝه4ٕٓٓ)                             ٣بّى ًبّلبً    ػ٘ي اُقٍٔٞ ُٕٝٞخ األظو ُ٘لَي ٓب ؽ٤بإكؤٗ -ٕٕٔ

 ٓب ؽ٤بإى ثٌبّقٍ ،، ًبشلبً  -فجوٛب:، د٤بؤىأٍٜب: ط/ ، صْ أًذ ٗل٤ٜب ثذشف صائذ. خدذد ٓؼ٢ُٞٔ )ٓب( اُ٘بك٤
 

ْْ )هبٍ رؼب٠ُ -ٖٕٔ َُُٜ ُ ـْلَِو َّللاه َ٣ ْٖ َُ ْْ ـْلِْو َُُٜ زَ َْ ْْ رَ َُ ّْ ْْ أَ لَْوَد َُُٜ ـْ زَ ٍْ ْْ أَ ِٜ اٌء َػ٤َِْ َٞ  ٍٝأل( اُلٝه ا9ٕٓٓ)              (ٍَ

َّ ٜٓ٘ٔب ؟ٝٓب رأص٤شٛٔب األدارب ٗل٢ ٛٔب )ُْ ، ُٖ(كٔب اُضٖٓ اُز١ خ أ٣ٔشاٌُ ٝسدد ك٢ ا٣٥خ  ػشاث٢ ػ٠ِ ٓب ثؼذٛٔب؟ٗلزٚ ً

 ُِلؼَ أُؼبسع خ٠ُ اُضٖٓ أُبػ٢، جبصٓروِت دالُٚ أُؼبسع ئ -: ُْ ط/

 ر٘ل٢ أُؼبسع ك٢ صٖٓ أُغزوجَ  ، ٗبطجٚ ُِلؼَ أُؼبسع -:ُٖ    
 

 ٍٝ ( اُلٝه األ9ٕٓٓ)                                ٍُ ا٤ُٚ ٣ٞإ ي ٖٓ ٤َُ ٗؤٟ ػ٘ٚ ٕجؾٚ      ك٤ٌِ ُٚ كغوُ ك٤ب َُ -ٕٗٔ

 اعْ ٤ُظ -اُشجٚ جِٔٚ خجش ٤ُظ      ، كجش : -ُٚ : ط/          ٍٝذ األدذد ٓؼ٢ُٞٔ )٤ُظ( ك٢ اُج٤
 

   ٍٝ ( اُلٝه األ9ٕٓٓ)                               ٤و١رلٌوُد ك٢ ً٘ٚ اُؾ٤بح كِْ أًٖ     َِّلىكاك اَّل ؽ٤وح ك٢ رلٌ -ٕ٘ٔ

 ٓب ٗٞع اُالّ ك٢ اُ٘ض؟ ٤ًٝق رؼشة اُلؼَ ثؼذٛب ك٢ اُ٘ض األٍٝ ؟

  ٝاُلبػَ  خٗظجٚ اُلزذ خٝػالٓ ح: كؼَ ٓؼبسع ٓ٘ظٞة ثإٔ أُؼٔشىكاَك ا  اُالّ الّ اُجذٞد  -: ط/ َِّلىكاك

 ٍ ك٢ ٓذَ جش ثذشف اُجشُٔإٝاٝأُظذس ٗب أروذ٣شٙ  ػ٤ٔش ٓغززش                   
 

 ٍٝ(اُلٝه األ9ٕٓٓ)                          ما ٓوٙ٘ب          َٝٛ ٣ْل٢ ٖٓ أُٞد اُلٝاءٗؼَِ ثبُلٝاء ا  -ٕٙٔ

 ُٔبرا ال ٣شاد ثبالعزلٜبّ اُٞاسد ك٢ اُج٤ذ ٓؼشكٚ ؽِت ش٢ء ٓجٍٜٞ ؟          

 اعزلٜبّ ٓجبص١ خشط ُِ٘ل٢ ط/               
 

َْ ) رؼب٠ُ هبٍ   -1ٕٔ ِٕ ِو(  ََّل َػب ْٓ ْٖ أَ ِٓ  َّ ْٞ َ٤ُْ  ٍٝ(اُلٝه األ9ٕٓٓ)                            أػشة ٓب رذزٚ خؾ   ا

َْ   ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ،  -:َّل ط/  : اعْ ال ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ك٢ ٓذَ ٗظت ٝاُخجش ٓذزٝف روذ٣ش ٓٞجٞدػبٕ
 

 ٍٝ(اُلٝه األ9ٕٓٓ)                       ٝؽَٖ ٢٘ٙ -لٞدإ ػ –َّل هعبئ٢        ُؼلٞى كٔب ٢ُ ؽ٤ِخ ا -1ٕٔ

 ّ ُْ رنًو ف)ٓب( ك٢ اُؾبُز٤ٖ ٗبك٤ٚ ِٜٓٔٚ، كِٔبما؟ٍٞاء أ مًود ) ؽ٤ِخ ( أ

   / ٓب : ِٜٓٔٚ ُزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأط     
 

ٕٔ9-   ُ ََٛلاَٗب َّللاه  ْٕ ََّل أَ ْٞ زَِل١َ َُ ْٜ ٘هب َُِ٘ ًُ ب  َٓ َٝ  (اُلٝه اُضب9٢ٕٗٓٓ)                                                  (()

 : ٗل٢ ػ٢٘ٔ أعِٞة اُششؽ َُّٞلط/                ٝسد ٗل٢ ػ٢٘ٔ اعزخشجٚ ٝث٤٘ٚ
 

 (اُلٝه اُضب9٢ٕٗٓٓ)              ػشاث٢ ٝأُؼ١ٞ٘ ألدٝاد اُ٘ل٢ ك٤ٔب ٣أر٢                      ث٤ٖ األصش األ -ٖٓٔ

 ٣لى  ذْ ِه ٕجذ اُٜلف كال ّهل أ -ٕوٞة  ، ب كّهح ُٔب رْٜ٘ب صًؤٜٗ-ٔ

٘بً ()هبٍ رؼب٠ُ -ٖ ِٓ ْئ ُٓ َذ  َْ َُ َّ َهالَ ْْ اُ ٌُ ُْو٠َ ا٤َُِْ ْٖ أَ َٔ َّلَ رَوُُُٞٞا ُِ َٝ 

 لى زمن المتكلمإ المستمر تنفً الفعل فً زمن الماضً المتصل بالحاضر،   ُِٔؼبسع خجبصٓ:ُٔب-ٔط/

 غزوجَأُ: ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ٗلذ اُلؼَ ك٢ اُضٖٓ َّل-ٕ    
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  حٌث معنى الكالمها تنفً اتصاف اسمها عن خبرها من لتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا ًترفع المب:٤ٌُ-ٖ
 

 (اُلٝه اُضب9٢ٕٗٓٓ)                                                   -ر٢:خ ُِج٘ظ ك٤ٔب ٣أػشة اعْ ال اُ٘بك٤أ   -ٖٔٔ

 .َّل ّبئؼبً ٍّوٙ عل٣و ثبُٖؾجخ -ٖػ٠ِ اُْو ٓلِؾٕٞ   َّل ٓزؼب٤ٖٗٝ -َّٕل ٓزؼب٤ٖٗٝ كبِّٕٞ  -ٔ

  اسم ال مبنً على الٌاء ألنه مثنى فً محل نصب:   ٓزؼب٤ٖٗٝ-ٔط/

 ٗٚ جٔغ ٓزًش عبُْا٤ُبء أل اسم ال منصوب وعالمة نصبه: ٓزؼب٤ٖٗٝ-ٕ

 خلزذ( ٓ٘ظٞة ثبُّبئغٓلؼٍٞ ثٚ العْ اُلبػَ )( ٍوّ ) اسم ال منصوب وعالمة نصبه الفتحة:بً ّبئؼ-ٖ
 

 (ر٤ٜٔل١ٕٓٔٓ)                                   ٝ ٓزوًٝبً  ربهًبً      ُؾ٤ٔٔٚ ك٢ اُزواة أَّلٓز٠ ٝعلد اُ٘بً ا -ٕٖٔ

    عِٞة االعزلٜبّ أُجبص١ٗل٢ ػ٢٘ٔ أ ط/                      ٗٞع اُ٘ل٢ اُٞاسد ؟ ٓب  
 

ِٛ  ك٤ٚ ػ٤تَ  ٌَ ٤ُْ  -ٖٖٔ ٍْ  ٍٟٞ كو ٍٍ  ٍٝٔبػ ك٤ب           ؽِ  (ر٤ٜٔل١ٕٓٔٓ)                      ُٜب ٖٓ فٖب

 ك٤ٚ  ط/َّل ػ٤تَ              ثأداح ٗل٢ العزـشام اُج٘ظ ثذال ٖٓ ٤ُظ كٔبرا روٍٞ خُٞ اسدد ٗل٢ اُجِٔخ االع٤ٔ
 

َٖ )هبٍ رؼب٠ُ  -ٖٗٔ ٤ ِٔ ًِ َُْؾب ِْ ا ٌَ ُ ثِؤَْؽ ٌَ َّللاه ِٖ أ٤ََُْ ٣ ثَُي ثَْؼُل ثِبُل  ن  ٌَ ب ٣ُ َٔ  (ر٤ٜٔل١ٕٓٔٓ)                               ( كَ

    خدخِذ ػ٠ِ جِٔٚ ٓ٘ل٤ ط/              ك٢ اُ٘ض ؟    حأُٜض خٓب خظ٤ظ-ٔ

 خاعزلٜب٤ٓ ط/                                     ٓب ٗٞع )ٓب(     -ٕ
 

 (ر٤ٜٔل١ٕٓٔٓ)                      ٓب ٍبء٢ٗ اَّل اُن٣ٖ ػوكزْٜ       عيٟ َّللا ف٤واً ًَ ٖٓ َُذ أػوكٚ -ٖ٘ٔ

 ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ، دخِذ ػ٠ِ جِٔٚ كؼ٤ِٚط/                    ٓب ٗٞع )ٓب( ك٢ اُج٤ذ ؟ ُٝٔبرا ؟  (ٔ

 )اػشكٚ( خاُلؼ٤ِ خاعٜٔب اُؼ٤ٔش أُزظَ اُزبء ، ٝخجشٛب اُجِٔ ط/          ٣ٖ اعْ ٤ُظ ٝخجشٛب ؟ أ (ٕ

 ٗب اػشكٚٓب أ ط/                   خشٟ ػبِٓخ ٓذِٜباعزجذٍ ث٤ِظ أداح ٗل٢ أ (ٖ
 

 ٍٝ( اُلٝه األٕٓٔٓ)                  ك٤ٌِ ُٚ ٓب ػبُ ٓ٘ٚ ٖٓبُؼٙ  ما أُوُء ُْ ٣ٌلق ػٖ اُ٘بً ّوا -ٖٙٔ

 ٓظذس٣ٚ -:ط                                ٓب ٗٞع ٓب       (ٔ

 ؟ٗوٍٞ )ٓب ُٚ ٖٓبُُؼ( ٝ) ٤ٌُ ُٚ ٖٓبُُؼ( ك٤ٌق رؼوة )ٖٓبُؼ( ك٢ اُؾبُز٤ٖ  (ٕ

 سكؼٚ اُؼٔٚ  خ: ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓ ؼُ ٖٓبُط/

 سكؼٚ اُؼٔٚ خ: اعْ ٤ُظ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓ ؼُ ٖٓبُ  

  َّٝللا ٓب ًقه / ط                ؟ داح ٗل٢ ٝاهؼٚ ك٢ جٞاة هغْ ٓذبكظب ػ٠ِ اُض٤ًٖٓق ٗغزجذٍ ة)ُْ( أ (ٖ
 

 ٍٝ( اُلٝه األٕٓٔٓ)                             هُٞٚ      ُٝٞ ًجِذ ك٢ ٍبػل١ اُغٞآغأربى ثوٍٞ ُْ أًٖ أل -1ٖٔ

 ػشاة اُلؼَ ثؼذٛب ؟ٗٞع اُالّ ؟ ٝٓب كبئذرٜب ؟ ٝٓب أ ٓب

 ر٤ًٞذ اُ٘ل٢ ُِلؼَ اُ٘بهض  كبئلرٜبٝ        ط/ اُالّ َّلّ اُغؾٞك

ٍَ أ   خ ٝاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ أٗبٗظجٚ اُلزذ خٝػالٓ حكؼَ ٓؼبسع ٓ٘ظٞة ثإٔ أُؼٔش :هٞ

 ٍ ك٢ ٓذَ جش ثذشف اُجشإُٝٔٝأُظذس ا                      

 ٍٝ( اُلٝه األٕٓٔٓ)                            ً هاؽخ   َّٝل ٝكٙ ٣ٖلٞ ُ٘ب كٌ٘به٣ٚٓجلٝ ٝك٢ ا٤ُؤ ٙكال ٛغوُ  -1ٖٔ

 / رالٛب اعْ ٓؼشكٚ ط                                ٛٔبُٜب . ئ ٝسدد ال ٗبك٤ٚ ِٜٓٔٚ ، ػَِ عجت-ٔ

 /ال ٛجش  ٣جذٝط            ٍٝ ُزجؼَ ال ػبِٓٚ ػَٔ اُذشف اُ٘بعخخ اُشطش األأػذ ط٤بؿ -ٔ
 

 اُضب٢ٗ اُقبٓ ( اُلٝهٕٓٔٓ)           ٝاُ٘به ُْ ٣ُ٘ظ ٖٓ ٤ُٜجٜب اؽل   اَّل ا٤ُ٘ٔت ثوِت أُقِٔ اُْبه١ -1ٖٔ

  ٖٓ ٤ُٜجٜب ط/ َّل ٗبطٍ                             اُؼبِٓخ ثذٍ ُْ  الػغ      
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 اُضب٢ٗ اُقبٓ اُلٝه( ٕٓٔٓ)             ه٤ٙذ ٍٞاًْ ك٢ اُٜٟٞ ثلَّل َّٝل     ُٞ ًبٕ هِج٢ ٓؼ٢ ٓب افزوُد ؿ٤وًْ    -ٓٗٔ

 عِٞة اُششؽ ُٞ ٗل٢ ػ٢٘ٔ أ ط/                             ػ٢٘ٔ ٝػذٚ ، ٝث٤ٖ ٗٞػٚ ك٢ اُج٤ذ ٗل٢ 
 

ْطَذ ا٢َُِه ٣ََلَى ُِزَْوزُ )قال تعالى -ٔٗٔ ََ ْٖ ثَ ٍٜ ٣َِل١َ ا٤ََُِْي أِلَْهزَُِيَ َُئِ ٍِ ب أََٗب ثِجَب َٓ  اُضب٢ٗ اُقبٓ ( اُلٝهٕٓٔٓ)               ( ٢َِِ٘ 

 ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ دجبص٣ٚ ، رشكغ أُجزذأ ٝر٘ظت اُخجش  ط/                ٓب ٝٝػخ إٔ ًبٕ ُٜب ػَٔ ث٤ٖ ٗٞع 
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                              هبٍ رؼب٠ُ)َٛ ٣َز١ٞ اُن٣ٖ ٣ؼِٕٔٞ ٝاُن٣ٖ َّل ٣ؼِٕٔٞ (   -ٕٗٔ

 فطؤد أٗذ ٍل٣لما أ٢َِ        ٝه٤َ آبٍ ُووة ٓغهبٍ ّبػو كِٞ ً٘ذ مٝ 

 عِٞثٚل٢ ك٢ ًَ ٖٓ اُ٘ظ٤ٖ ٓٞػذب ٗٞػٚ ٝأث٤ٖ ٓب ٝسد ٖٓ ٗ

 ُششؽعِٞة ا: ٗل٢ ػ٢٘ٔ أ ُٞ         : ٗل٢ ظبٛش١  َّل       عِٞة االعزلٜبّ : ٗل٢ ػ٢٘ٔ أ َٛ ط/       
 

ْ٘ظُُوٝاهبٍ رؼب٠ُ ) -ٖٗٔ َ٣ ْْ ْْ  ا٠َُِ أَكََِ هَُٜ ْٞ بِء كَ َٔ َه ٤ْقَ  اُ ًَ  َٝ َٛب  هب َى٣٘ه َٝ َٛب  بث٤َََْ٘٘ب َٜب َٓ َُ  ْٖ  ( كُُوٝطٍ  ِٓ

ْٕ َٝ ) هبٍ رؼب٠ُ          ْٖ  اِ َٜب َِٗن٣و ِٓ خ اَِّله َفاَل ك٤ِ ٓه  ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                                                     (   أُ

 ػشاث٢؟ ُٝٔبرا؟ٝػغ رذزٜٔب خؾ ٖٓ د٤ش اُزأص٤ش األدار٢ اُ٘ل٢ اُِز٤ٖ ٓب دٌْ أ

 ِٜٓٔٚ الٗزوبع ٗل٤ٜب ثبال  -: إ                ِٜٓٔٚ ُزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ  -:ٓب  ط/           
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ )               َّل ا٤َُق ٣ؾِٜٔب ٣ٞٓبً َّٝل اُ٘به         خّٜلد ؽِٔخ ٕلم ؿ٤و ًبمث -ٗٗٔ
 ٓب رشاٙ ٓ٘بعجب )ال اُغ٤ق( ال ٣ظخ اػزجبس )ال( ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ،ػَِ رُي ،صْ اجؼِٜب ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ٓـ٤ش

 َّل ٤ٍَق  ٣ؾِٜٔبِٜٓٔٚ رالٛب اعْ ٓؼشكٚ ،   ط/                 
 

َُ أَُبء ( صْ اػ٠ِ ٝكن ٛنا اُٚجٜ ك٢ هُٞ٘ب )ٓب أٓب ٗٞع )ٓب( -٘ٗٔ  ٙجٜ اُغِٔخ عبػال ) ٓب( رؼغج٤ٚعٔ

ََ أَُب)ٓب أ،           خاعزلٜب٤ٓ -:ٓبط/            ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ )                                          (َء عٔ
 

ِٕ هبٍ رؼب٠ُ ) -ٗٔٙ ب َٔ ب ٣َُؼِ  َٓ َٝ  ْٖ لُْو ك٤ََزَ  َؽزه٠ أََؽلٍ  ِٓ ٌْ ُٖ كِْزَ٘خٌ كَال رَ ب َْٗؾ َٔ َٖ ٣َوَُّٞل اِٗه ِٚ ث٤َْ َٕ ثِ هُٞ ب ٣ُلَو  َٓ ب  َٔ ُْٜ٘ ِٓ  َٕ ٞ ُٔ َؼِه

 ِٚ َٖ ثِ ٣ به  َٚ ْْ ثِ ب ُٛ َٓ َٝ  ِٚ ِع ْٝ َى َٝ ْوِء  َٔ ُْ ْٖ  ا ِٓ  َٕ ٞ ُٔ ٣َزََؼِه َٝ  ِ ِٕ َّللاه ْْ  أََؽٍل اَِّله ثِبِْم ْ٘لَؼُُٜ َّل ٣َ َٝ  ْْ ُٛ وُّ ُٚ ب ٣َ َٓ ))  

     (اُلٝه األٍٕٝٔٔٓ)                                               أسثغ ٖٓ ) ٓب ( دذد رُي ثزًش ٓب ثؼذٛب  ٓب ٗٞع-ٔ

  خٓٞطُٞ -: ٓب ٣لوهًٕٞبكٚ ،  حصائذ -: اٗٔبٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓٚ ،  -: ط/ ٓب ٣ؼِٔبٕ

  خٓٞطُٞ -: ٓب ٣ٚوْٛدجبص٣ٚ ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ ػَٔ ٤ُظ  ،   -: ٝٓب ْٛ        

 ُِز٤ًٞذ حصائذط/                        ٓب اُز١ أكبدرٚ اُجبء ك٢ هُٞٚ عجذبٗٚ "ثؼبس٣ٖ" ؟-ٕ

 اعْ ٓجشٝس ُلظبً ٓ٘ظٞة ٓذالً ٓلؼٍٞ ثٚ  -:اؽل/ط           ػشة )ٖٓ ادذ  (أ-ٖ

 عْ اُلبػَ ) ػبس٣ٖ (ٝس ُلظبً ٓ٘ظٞة ٓذالً ٓلؼٍٞ ثٚ ألاعْ ٓجش -:اؽل                                      
 

ُْ       رؼجذ ٖٓ اٌُالّ ك٤ٌِ ٣ُغل١   -1ٗٔ  ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                               ٝ ث٤بٕأ ًٔب أِٓذ ٗظ

 ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ٛٞ  ط/             ؟ خجش "٤ُظ" كٔب روذ٣ش اعٜٔب خئرا ػِٔذ إٔ جِٔخ " ٣جذ١" اُلؼ٤ِ     

 

 ٍٝلٝه األ(إُٔٔٓ)                      َّٝل ػ٤َت ك٤ْٜ ؿ٤و إٔ ٤ٍٞكْٜ      ثٜٖ كٍِٞ ٖٓ هواع اٌُزبئت  -1ٗٔ

 بػذرٜب هٝسدد " ال " ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ ، ارًش ٓؼ٤ُٜٞٔب ػ٠ِ ٝكن  

 اعْ ال ،  ٝاُخجش ٓذزٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞد ط/ ػ٤ت                  
 

 ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                     ٣َز٘طوٕٞ ثٜب ٗئ٣ب ٖٓ اُطَِثلاً    ٢ٌ٘ هٍْ كاه ك٢ اُٜٟٞ أَّل ٍ  -1ٗٔ

 ِٜٓٔٚ   ،  ) رالٛب اعْ ٓؼشكٚ (/  ط       " اُلاه" " ئ٠ُ كاهشاة " ال " ئرا رْ رذ٣َٞ "ػٓب اُز١ ٣زـ٤ش ك٢ أ 
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 ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                                      ك٢ ثلٕ ٗبؽَ خُْ ٣جو٠ ٢٘ٓ ؽجٜب ٓب فال    ؽْبّ  -ٓ٘ٔ

 ثو٠ ٢٘ٓ دجٜب أ ط/                         ٓذبكظب ػ٠ِ اُ٘ل٢  خاُلؼ٤ِ خف اُ٘ل٢ ٖٓ اُجِٔدزا            
 

ٍُ ػ٠ِ ػ٢٘٤ اُجٌبء -ٔ٘ٔ  ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                        اما كػب      ٖٓ اُؾت كاٍع ٝأُياه ثؼ٤ل ؽال

 ٓذبكظب ػ٠ِ أُؼ٠٘ ٝؿ٤ش ٓو٤ذ ثبُٞصٕ اُشؼش١  خاُؼبِٓ خاِٗق ٓب رذزٚ خؾ ة " ٓب " اُ٘بك٤        

  ٓب اُجٌبُء ػ٠ِ ػ٢٘٤ ؽالَّلً ط/                             
 

يُّ قوله تعالى)أ  -ٕ٘ٔ َها َكْوكُب ُدرِّ َجاَجُه َكؤَنَّ ةٍ لزُّ ٌَّ ٍة َواَل َغْرِب ٌَّ ُتوَنٍة اَل َشْرقِ ٌْ ٌكاُد  ٌُوَقُد ِمْن َشَجَرٍة ُمَباَرَكٍة َز
 ٍٝ(اُلٝه األٕٔٔٓ)                                       زٌتها ٌضًُء ولو لم تمَسْسه ناُر ((                    

 للتوكٌد ةزائد ةولى نافٌه غٌر عامله والثانٌ/األج      ما نوع " ال " الواردة مرتٌن فً النص الكرٌم ؟-ٔ
 ةجره الكسر ةنعت مجرور وعالم -: ، شرقٌة ةزٌتونج/           عراب ) زٌتونه ( ، ) شرقٌه (ما إٔ
 

َب فٌِهِ َفكَ قال تعالى ))  -ٖ٘ٔ ٌْ ْوٍم اَل َر ٌَ َف إَِذا َجَمْعَناُهْم لِ  ر الثانً(اُلٕٝٔٔٓ)                                           (ٌْ
 فً النص الكرٌم نافٌه للجنس فأٌن خبرها؟قّدره ووضح حكم حذفه وسبب الحذفذا كانت )ال(إ

 ن الخبر شبه جمله/محذوف تقدٌره موجود.وحكم حذفه جائز . والسبب الج              
 

َْ٘ذ كَظًّب َؿ٤ِِعَ )قال تعالى  -٘ٔٗ ًُ  ْٞ ِْتِ  َُ ُْوَ ٞا ا ُّٚ ْٗلَ ْٖ  َّل ُِيَ  ِٓ ْٞ  ر الثانً(اُلٕٝٔٔٓ)                                  ( َؽ
 سلوب الشرطنفً ضمنً بأ -: لو ج/      فً موضع أشر إلٌه وبٌن نوعه ةالكرٌم ةٌتحقق النفً فً اآل

 

 ر الثانً(اُلٕٝٔٔٓ)                              كنت مقتدراً      فالظلم ترجع عقباه الندما مّن إذال تظل -٘٘ٔ
  ةناهٌه جازم  ج/                                 ما نوع ال ؟                    

 

 ( تمهٌدئٕٕٓ)                                   إن الحق منتصُر وال شك، وأما الباطل فندحر ٌقٌناً    -ٙ٘ٔ

 تقدٌره موجود/  محذوف ج                                    دل على خبر ال                         
 ( تمهٌدئٕٕٓ)                                               الت وقت هروب    فٌما تخٌر دهري   و  -2٘ٔ
 اسم الت  .  تقدٌره الوقت  ج/                    ؟ وما تقدٌره ؟فً النص محذوف ، ما هو        

 

 ( تمهٌدئٕٕٓ)                 وما كنت فً ٌوم أخون مودتً    وما كنت إال حافظاً سرَّ من أهوى  -2٘ٔ
 وإال ٌِف األصحاُب ٌوماً لعهدنا   فؤنً مدى األٌام لن أظهر الشكوى      

 ول؟من البٌت األأكد النفً فً الشطر األول  (ٔ
خون مودتً    ج/          خون مودتً،،،،أو،،،وهللا ما كنت فً ٌوم أ  وما كنت فً ٌوم أل 

 عراب إذا استعملت )لم ، ال (بدل ) لن ( جد فرقاً فً المعنى واألأت (ٕ
 ناصبه للفعل  المضارع فً زمن المستقبل  – لن -نعم : ج/            

 للمضارع ةلى ماضً  وجازمتقلب دالله المضارع إ – لم                        
 والمستقبل وغٌر عامله تنفً المضارع فً الحاضر - ال                        
  ولأل(الدور إٕٔٓ)              نا وحدي قلُت ذا الشعَر كله  ولكن لشعري فٌك من نفسه شعرُ وما أ  -1٘ٔ
 ولكن بدا فً وجهه نحوك البشرُ  وماذا الذي فٌه من الحسن رونقاً         
 ما  نلت الذي ٌوجب القدرُ  لَعالُم         بؤنكَ   السماءَ  وإنً  ولو نلتَ       

 خبر ما منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -: رونقاً  / ج             لماذا نصب الشاعر كلمة )رونقاً ( ؟-ٔ 
 عراب كلمة "وحدي" ،"ل عالم  "؟ما أ-ٕ
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 لٌه به الفتحة وهو مضاف والٌاء مضاف إنصوب وعالمة نصحال م -: وحدي ج/
 خبر إن  مرفوع وعالمة رفعه الضمة -:عالم      ( موضوع التوكٌد فًتدرس الالم الم االبتداء ) -: عالمُ لَ    
       

 ول(الدور األٕٕٔٓ)                 غارٌدكنً       هذي المدام وال هذي األنا مالً ال تحرأ صخرة أ  -ٓٙٔ
             ػغجٚ       أ٢ٗ ثٔب أٗب ّبٍى ٓ٘ٚ ٓؾَٞكُ ٓبما ُو٤ذَ  ٖٓ اُل٤ٗب ٝأ      

 موصولة ج/                             ؟        فً الشطر الثانً ما نوع )ما(  (ٔ

 ها مفرد سبقت بنفً وسبقت بالواو وتال نهاأل ج/ علل ذلك" زائدة لتوكٌد النفً ،غارٌدوال هذي األ" "فًالعدت " (ٕ

 ةعاطف  ج/            غارٌد ؟ها :حركتنً هذي المدام ال هذي األصٌغت جملت ذاما نوعها إ (ٖ
 

 ول(الدور األٕٕٔٓ)                         من عرارِ  لعشٌةِ ا تنسم من شمٌم عرار نجد         فما بعدَ  -ٔٙٔ

 العشٌة بعدَ  فما من عرارٍ  ج/                          اجعل )ما (نافٌة عاملة فً جملتها  (ٔ

 مؤخر مجرور لفظا مرفوع محال  : مبتدأمن عرار ج/    وردت "عرار" مرفوعة محال ،دل علٌها معلال (ٕ
 

ٌُ٘ذُ )قال تعالى   -ٕٙٔ خُ َهث ٢ َُ َٔ َّل ِْٗؼ ْٞ َُ َٝ  َٖ ِٓ  َٖ ِو٣ َٚ ْؾ ُٔ ُْ ُٖ . ا ب َْٗؾ َٔ َٖ أَكَ ٤ ز٤ِ َٔ  ول(الدور األٕٕٔٓ)           (   ثِ
 تحته خط عرب مانص الكرٌم من نفً مبٌنا نوعه ثم أما تجد فً الاستخرج 

 اهري ظ: نفً  ما :نفً ضمنً   ،  لوال ج/              
 لٌاء منصوب محال خبر ماا: اسم مجرور لفظا ب مٌتٌنالباء زائدة للتوكٌد ،  -:بمٌتٌن                      

ب)قال تعالى-ٖٙٔ َٓ َٝ ٖ باألَهْ  ك٢ِ َكآثهخٍ  ِٓ ٓه  ٌُْ ضَبُُ ْٓ ٌْ أَ َٓ ِٚ اَِّله أُ َّلَ َٛبئٍِو ٣َِط٤ُو ثَِغَ٘بَؽ٤ْ َٝ َْٛ٘ب ِٗ  ٌِزَبةِ  ك٢ِ  كَوه  اُ

ْه  ِٖٓ                        ٢ٍْء صُ ُوٕٝ ا٠َُِ َّ َْ ْْ ٣ُْؾ ِٜ  ول(الدور األٕٕٔٓ)                                            (   َهث 
 نافٌة غٌر عاملة  -: ما فرطنا،  :مهملة   ما من دابة ج/       فً كل مرة وردت )ما( مرتٌن وضح نوعها 

 

 ول(الدور األٕٕٔٓ)                    قد تغٌر عهدهٌت شبابً أرلوم الناس فً الغد بعدما     أف وكٌ -ٗٙٔ
 ٣زـ٤و ػٜلٙ  ط/ ُٔب                                      اٗق ٓب رذزٚ خؾ ٓشاػ٢ اُذالُخ اُض٤٘ٓخ -ٔ

 ٗل٢ ٢٘ٔٙ  -ط/ ٤ًق :                         ٤ُٚ ٝث٤ٖ ٗٞػٚئرذون اُ٘ل٢ ك٢ اُج٤ذ ك٢ ٓٞػغ اشش -ٕ
 

َِْ٘ب ًُٗٞؽب)هبٍ رؼب٠ُ-٘ٙٔ ٍَ َُوَْل أَْه ٍَ  ا٠َُِ َٝ ِٚ كَوَب ِٓ ْٞ َ  ٣َب هَ ِّ اْػجُُلٝا َّللاه ْٞ ٌُْ هَ ب َُ َٓ  ْٖ ٍَ  اُٚ َؿ٤ُْوُٙ أكال رزوٕٞ ٓ    كَوَب

        َٖ َُِئا اُهِن٣ َٔ ُْ ِٖٓ ا لَُوٝا  ًَ  ِٚ ِٓ ْٞ َٛنَ  هَ ب  ْْ ٣ُِو٣لُ  آَ ٌُ ْضُِ  ٓ ٌو  َْ خً  اَِّل ثَ ٌَ اَلئِ َٓ  ٍَ َْٗي ُ أَلَ بَء َّللاه َّ  ْٞ َُ َٝ  ْْ ٌُ ََ َػ٤َِْ ٚه ْٕ ٣َزَلَ  أَ

َنا          َٰٜ ْؼَ٘ب ثِ ِٔ ٍَ ب  َٖ  ك٢ِ َٓ ٤ُِ ٝه  ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٕٔٓ)                                                        ((  آثَبئَِ٘ب اأْلَ
 ٗزوبع اُ٘ل٢ ثاال  ال -: ٓب ٛناروذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ  ،،  -:ط/ ٓب ٌُْ  ٝسدد "ٓب "ٗبك٤خ ِٜٓٔخ ،ػَِ رُي (ٔ

 خجش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔٚ اُظبٛشح ػ٠ِ أخشٙ -: ثْوُ                      ( ،)ثْوُ ػشاة ٓب أ  (ٕ
 

 (اُلٝه اُضب٢ٗ  ٕٕٔٓ)     ُٝٔب ٣طل٠ء اُٖجو ٗبهٛب دُ ٕجوْ     ْٜٓ٘ ٍغ٤خً  ٣ذ اُـلهَ أُٝٔب ه -:هبٍ اُشبػش -ٙٙٔ

  ٗل٢ ٝعيّ ٝهِت :ء٢ُٔب ٣طل ششؽ٤ٚ ثٔؼ٠٘ د٤ٖ ،-:٣ذأُٔب ه ط/ ؟ ػواثٜٔبٝهكد ُٔب ٓور٤ٖ ك٢ اُ٘ٔ ث٤ٖ أ-ٔ

 / هذ ؽلأط             اجؼَ جِٔخ اُ٘بك٤خ ٜٓ٘ب ٓضجزخ -ٕ

 ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ ٓلؼٍٞ ثٚ صبٕ ُِلؼَ سأ٣ذ -ٍغ٤خً:/ ط                    خ ؟ػشاة عج٤أٓب  -ٖ
 

  ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٔٓ) ًؼبّن فٜ ٍطوا ك٢ اُٜٟٞ ٝٓؾب ٣ج٢ٌ ٣ٝٚؾي َّل ؽيٗب َّٝل كوؽب  :هبٍ اُشبػش -1ٙٔ

 صائذح ُِز٤ًٞذ خِٚ ٝاُضب٠ُٝ٤ٗ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبٓاأل ط/                   ٓب ٗٞع )ال(اُٞاسدح ٓشر٤ٖ ك٢ اُ٘ض ؟
 

 ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٕٔٓ)     ٓب ّب٢ٗ رله٣ٖ َّٝل أُّٜٞ ٢٘ٓ    دْ فنَ أَّٝل ٣ؼ٤٘ي ٓب  ٢٘ٓ ٗذأٓب :هبٍ اُشبػش -1ٙٔ

 ٝسدد "ٓب" ٓشاد ث٤ٖ ٗٞع اص٤ٖ٘ ٜٓ٘ب ثؼذ رذذ٣ذٛب -ٔ

 خاعزلٜب٤ٓ -: ٓب ّب٢ٗ،   خٓٞطُٞ -: دْ فنَ أٓب ٗبك٤ٚ ػبِٓٚ دجبص٣خ ، -:ٗذأٓب  ط/                         
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 اُذبػش ٝأُغزوجَ ط/   ٓب صٖٓ اُ٘ل٢ ة"ال" اُٞاسدح ك٢ اُ٘ض ؟-ٕ

عذد ٓغذ ٓلؼ٢ُٞ اُلؼَ أُزؼذ١ دسٟ ط/   ؟ ػشاةٖٓ األ ( ٓب ّؤ٢ٗٓب ٓذَ جِٔخ ) -ٖ

 ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٔٓ)                                   ٖٓ ّوثٚ له ثبُ٘ب    ٗؼبف ٓب َّل ثٗؾٖ ث٘ٞ أُٞد كٔب  – 1ٓٔ

 داحٚ ٓج٤٘ب ٓب رل٤ذٙ ٓؼ٠٘ ٝػٔال صْ أػشة االعْ اُز١ ٢ِ٣ األدارك٢ اُ٘ض ٗل٢ دٍ ػ٠ِ أ     

توكٌد وتنفً اتصاف خبرها عن جنس اسمها نفٌاً مطلقاً مؤكداً وابلغ: ٓؼ٠٘ اُ٘ل٢ ،ٗبك٤ٚ ُِج٘ظ : َّل: َّل ثله ط/
 والخبر محذوف تقدٌره موجوداسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب : ثله  ر٘ظت أُجزذأ ٝرشكغ اُخجش : اُؼَٔ

 ( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٔٓ)        ٗب َُذ ك٢ ػِْ اُ٘غّٞ فج٤وآبما ٍؤُو٢ ك٢ ؿل َّل رَب٢ُ     أ:هبٍ اُشبػش -1ٔٔ

  اُؼ٤ٔش اُزبء اعْ ٤ُظ ٝخجشٛب خج٤شاً  ط/                      ػ٤ٖ ٓؼ٢ُٞٔ )٤ُظ( ك٢ اُ٘ض -ٔ

( اُلٝه اُضب٢ٕٕٗٔٓ)           ٕ رؼ٤ِ ٓنُالُٔٞد اَّل اارؾَجٖ مٛبة ٗلَي ٤ٓزخ   ٓب  َّٝلهبٍ اُشبػش:  -1ٕٔ

 ٗزوبع اُ٘ل٢ ة ئالِٜٓٔٚ ،ال -: ٓب ط/                                                ٓب ٗٞع )ٓب( ٓؼِال ؟ -ٔ

َواثًب )) هبٍ رؼب٠ُ– 1ٖٔ َّ ََّل  َٝ َٜب ثَْوًكا  َٕ ك٤ِ َٝ  ََّل ٣َُنٝهُٞ ب  ًٔ ٤ ِٔ بهًب اَِّله َؽ َه ( اُلٝه ٕٕٔٓ)              (       َؿ

  اُضب٢ٗ

َٖٔ هبٍ رؼب٠ُ )       َْ  كَ َٔ َٖ  ٣َْؼ ِٓ  ِٚ ْؼ٤ِ ََ ُِ َٕ ْلَوا ًُ ٌٖ كاََل  ِٓ ْئ ُٓ  َٞ ُٛ َٝ بَُِؾبِد  ٖه   (  اُ

  ما ٢ٛ رنٛت٘ل٤ٜب اما ٢ٛ أهجِذ      َّٝل اُجقَ ٣جو٤ٜب اهبٍ اُْبػو   كال اُغٞك ٣
 رٌشسد )ال( ك٢ اُ٘ظٞص  اُغبثوخ ، ٓب ٗٞػٜب -ٔ

 صائذح ُِز٤ًٞذ -: َّٝل ّواثب    ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ  ،،، -:٣نٝهٕٞ َّل ط/      

ِٜٓٔٚ -:َّٝل اُجقَ     ِٚ ،،،ٜٓٔ -:َّل اُغٞك            ٗبك٤خ ُِج٘ظ  ، -:َّل ًلوإ      

ط/ َّل ًلوإ            ٍٝ ٝاُضب٢ٗ ؟أ١ )ال( أًضش رأ٤ًذا ٝاثِؾ ك٢ ٗل٤ٜب ٖٓ األخشٟ ك٢ اُ٘ظ٤ٖ األ -ٕ

َٕ   هبٍ رؼب٠ُ ) -2ٗٔ ّْ ثَِؼ٤ٌل ٓب رَُٞػُلٝ ْٕ أَْكِه١ أَهَِو٣ٌت أَ اِ (ٕٕٔٓاُلٝه اُضبُش)            (                         َٝ

٤ْقَ  هبٍ رؼب٠ُ )      ِْٜل١ ًَ َ٣  ُ لَُوٝاْ  ٱهلله ًَ ٓبً  ْٞ ْْ  هَ ِٜ بِٗ َٔ  ( ثَْؼَل ا٣ِ

 دٍ ػ٠ِ أعِٞة اُ٘ل٢ ٝٗٞػٚ ك٢ ا٣٥ز٤ٖ اٌُش٣ٔز٤ٖ

ْٕ  ط/ ٤ْقَ  ،             ظبٛش١ ٗل٢        اِ ٗل٢ ػ٢٘ٔ أعِٞة االعزلٜبّ  أُجبص١ خشط ُِ٘ل٢              ًَ

ُٔ  ّٕ َّل رجطوَ  -2٘ٔ َُ  يػبً       َّل اُق٤وُ ذ عَّٝل ر   (ٕٕٔٓاُلٝه اُضبُش)       َّٝل اُْوُ  ٌٓزٔ

) ال اُخ٤ش ( ال ٣ظُخ اػزجبس ) ال ( ٗبك٤خ ُِج٘ظ ػَِ رُي ، صْ اجؼِٜب ٗبك٤خ ُِج٘ظ   

ََُّل ف٤َو ٌٓزٔ -ِٜٓٔخ ُذخُٜٞب ػ٠ِ  أعْ ٓؼشكخ    ،  ٗبك٤خ ُِج٘ظ : -:َّل ط/      

٤ْقَ هبٍ رؼب٠ُ ) -2ٙٔ ًَ  ْْ ًُ اربً كَؤَْؽ٤َب َٞ ْٓ ْْ أَ ٘زُ ًُ َٝ  ِ َٕ ثِبهلله لُُوٝ ٌْ   (ٕٕٔٓاُلٝه اُضبُش)              (                       رَ

َْ هبٍ رؼب٠ُ )        َٖ ََّل  َٛ اُهِن٣ َٝ  َٕ ٞ ُٔ َٖ ٣َْؼَِ ١ِٞ اُهِن٣ زَ َْ َ٣  َٕ ٞ ُٔ  ( ٣َْؼَِ

  -٣ز٤ٖ اٌُش٣ٔز٤ٖ :أ٣ٖ رِٔخ اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ ك٢ ا٥

َْ اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ رذون ك٢ اُ٘ض اُضب٢ٗ ) ط/  ٛ ) َْ ٖ  ال   ٛ  اَُِز٣  ٝ   ٕ ٞ ُٔ ٖ  ٣ ْؼِ  ١ِٞ اَُِز٣ ٕ   ٣ ْغز  ٞ ُٔ  ( ٣ ْؼِ 

، هبٍ أ كزَٔؼٕٞ ٕٞاثبً أّ رَٔؼٕٞ فطؤً ؟ ٤ي ػ٤ُت اَّل ًضوحَ اٌُالّ ه٤َ ٍ)ٓط٤غ ثٖ ا٣بً( : ٓب ك -22ٔ

(ٕٕٔٓاُلٝه اُضبُش)                                         هبُٞا : َُٗٔغ ٕٞاثبً ، هبٍ كبُي٣بكح ٖٓ اُق٤و ف٤و      

 اُخجش ػ٠ِ أُجزذأِٛٔذ ثغجت روذّ " ٓب " أ ط/                   ٓب عجت ئٛٔبٍ ) ٓب ( اُ٘بك٤خ 

(ٕٕٔٓاُلٝه اُضبُش)         أٓٞه رٚؾي اَُلٜبء ٜٓ٘ب     ٣ٝج٢ٌ ٖٓ ػٞاهجٜب اُِج٤ت -24ٔ

أدخَ ) ٓب ( اُ٘بك٤خ اُؼبِٓخ ػ٠ِ جِٔز٢ )رؼذي( ٝ ) رج٢ٌ( ٓذبكظبً ػ٠ِ أُؼ٠٘
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 ٣ج٢ٌ ٓب اُِج٤تُ       رؼذي     ، ٓب اُغلٜبءُ  ط/                
 

 (ٕٕٔٓ)  اُلٝه اُضبُش                                كٔب ثؼل اُؼ٤ْخ ٖٓ ػواه     رَْ٘ ٖٓ ٤ّْٔ ػواه ٗغل   -11ٔ

 ٓب ٖٓ ػشاس  ثؼذ  اُؼش٤خ  ط/                                    أجؼَ ) ٓب ( ٗبك٤خ ػبِٓخ ، ٝؿ٤ش ٓب ٣ِضّ  
 

َٛب )هبٍ رؼب٠ُ  -4ٓٔ هب َى٣٘ه َٝ َٛب  ٤َْق ث٤َََْ٘٘ب ًَ  ْْ ُٜ هَ ْٞ بِء كَ َٔ َه ْ٘ظُُوٝا ا٠َُِ اُ َ٣ ْْ بَٝ  أَكََِ َٜب َٓ ْٖ كُُوٍٝط( َُ  (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١ ) ِٓ

 خ ال أصش أػشاث٢ ُٜب ِٜٓٔ -ط/  ٓب :        األػشاث٢ ٓب دٌْ أداح اُ٘ل٢ اُز٢ ٝػغ رذزٜب خؾ ٖٓ د٤ش اُزأص٤ش
 

 (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)          ٓز٠ ٣َزو٤ْ اُظَ ٝاُؼٞك أػٞط     َٝٛ مٛت ٕوف ٣َب٣ٝٚ ثٜوط             -4ٔٔ

 ٖ ٗٞػٚدٍ ػ٠ِ اُ٘ل٢ ك٢ اُج٤ذ ٝث٤   

  ٗل٢ ػ٢٘ٔ أعِٞة االعزلٜبّ أُجبص١ اُز١ خشط ُِ٘ل٢  -ط/  ٓز٠ ، َٛ  :           
 

ُذوقُوا َعَذابِ  مِّن َشك   فًِ َبلْ ُهمْ  )قال تعالى -4ٕٔ ٌَ ا   (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)                             (ِذْكِري َبلْ لَمَّ

 ث٤ٖ األصش األػشاث٢ ٝأُؼ١ٞ٘ ألداح اُ٘ل٢ 

 ٠ُئصٖٓ أُؼبسع ٖٓ اُذبٍ ٝأُغزوجَ دشف ٗل٢ ٝجضّ هِت ، جبصٓخ ُِلؼَ أُؼبسع ٝروِت  -: ُٔب/ط

 ْ ٠ُ صٖٓ أُزٌِئأُبػ٢ أُزظَ ثبُذبػش أُغزٔش 
 

 (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)                     ُي ا٤ُّٞ أُٓو َّل أُّي ٣و٣ج٢٘       كٔب ٝعٜي اُٞعٚ اُن١ ًُ٘ذ أػوكٚ -4ٖٔ

 ( ؟ ٝٓب د٤ُِي ؟  ٓب اُضٖٓ اُز١ ٗلزٚ ) ال -ٔ

 اُضٖٓ اُز١ ٗلزٚ )ال( ٛٞ  اُذبػش ، ٝاُذ٤َُ ٝجٞد هش٣٘خ ك٢ اُج٤ذ ًِٔخ ) ا٤ُّٞ ( ط/      

 نافٌة عاملة ) حجازٌة ( -ما : ج/؟                    ماذا تسمً أداة النفً الثانٌة -ٕ
 

ِه َماالً قال تعالى ) -8ٗٔ ٌْ ا َقْوِم الَ أَْسؤَلُُكْم َعلَ ٌَ  (ْجِرَي إالّ َعلَى َّللّاِ َوَما أَنا بَِطاِرِد الَِّذٌَن آَمُنوا إِْن أَ  َو
 (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)                                    ورد النفً بأدوات مختلفة منها عامل وغٌر عامل دل علٌها 

 خ ؿ٤و ػبِٓخ  )ِٜٓٔخ (ٗبك٤  -إ :          إِْن أَْجِريَ ٗبك٤خ ؿ٤و ػبِٓخ   ،  -َّل:        الَ أَْسؤَلُُكمْ  /ج

 ٗبك٤خ ػبِٓخ ػَٔ ٤ٌُ ) ؽغبى٣خ ( -ٓب :         َوَما أَنا بَِطاِردِ     
 

              (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)                                                                   )اُٞهذ ٝهذ ٓواعؼخ اُقطؤ (   -4٘ٔ

 لها الوجه األغلب ، ثم وضح ما ٌحدث فٌها من تغٌر معلالً أنف  الجملة بأداة نفً مناسبة مختاراً 
 حذف أسم الت وهو الوجه أألغلب ألن الت ،      الت وقَت مراجعة الخطؤ ج/          

 وأن ٌحذف أحد معمولٌها   تعمل بشرط أن ٌكون معمولها من أسماء الزمان                                    
 

  (ٖٕٔٓر٤ٜٔل١)              لماء ٌفسده        إن ساح طاب وإن لم ٌجِر لم ٌِطبْ إنً رأٌت وقوف ا -8ٙٔ
 بم  ٌختلف النفً ب )لم( عن النفً ب )ما( ؟

 تقلب داللة المضارع إلى ماضً ، ونفٌها مؤكد وال تقع جواب لقسم  جازمة للمضارع و -: لم ج/
 كد و تؤكد بالقسم غٌر عاملة و تنفً الزمن الماضً ونفٌها غٌر مؤ -: ما   

 (الدور األولٖٕٔٓ)                      ما بٌن معترك األحداق والمهج     أنا القتٌل بال إثم وال حرج -80ٔ
 ٓب ٗٞع أداح اُ٘ل٢ ك٢ اُشطش اُضب٢ٗ ؟ ٝٓب ٗٞع األداح د٤ٖ روٍٞ ) ال دشط ػ٤ٌِْ (  

 صائذح ُِز٤ًٞذ -:ال           وال حرج ،   اعتراضٌة بٌن الجار والمجرور -:البال إثم            ط/

 ٗبك٤خ ُِج٘ظ  -:ال            َّل ؽوط ػ٤ٌِْ                             

   (الدور األولٖٕٔٓ)                   اُوِٞة هل ػبٗوز٣ّٚٞ ٍؼل  إ ٣ٞٓبً أَٛ ك٤ٚ اُؾج٤ت                  -44ٔ

 ُِوبء  ّٞه٢ ٝ  ٓؾجزٌْ              ٝٓب ًبٕ ا٠ُ٘ٔ ٤ُط٤ت َُّٞل          
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 ط/  ُٔب رؼبٗوٚ                             اِٗق ٓب رذزٚ خؾ ثأداح ٗل٢ ٓ٘بعجخ -ٔ

 ٓب ٗٞع اُالّ ك٢ اُشطش األٍٝ ٖٓ اُج٤ذ اُضب٢ٗ ؟ ٝٓب د٤ُِي؟ -ٕ

   سععجوذ ثٌٕٞ ٓ٘ل٢ ٝارظِذ ثبُلؼَ أُؼب -:َّلّ اُغؾٞك  اُالّ -:٤ُط٤تط/                      
 

ُْ٘ٚ  )هبٍ رؼب٠ُ -49ٔ  ٓ يٍّ  َّ ِٚ َُل٢ِ  َٖ اْفزََِلُٞا ك٤ِ ٕه اُهِن٣ اِ ب هَزَُُِٞٙ ٣َو٤ًِ٘ب َٝ َٓ َٝ   ٖ ٍْ اَِّله أر جَبَع اُظه ِْ ْٖ ِػ ِٓ  ِٚ ب َُُْٜ ثِ َٓ) 

( ئرا ًبٗذ )ٖٓ ( صائذح ك٢ هُٞٚ رؼب٠ُ )  ٍْ ِْ ْٖ ِػ   (الدور األولٖٕٔٓ)                            ؟  كٔب أػشاة ًِٔخ ػِِْٓ

                 ٍْ  ٓجزذأ ٓإخش ٓجشٝس ُلظبً ٓشكٞع ٓذالً  -: ط/ ػِ

  (الدور األولٖٕٔٓ)                  ٓز٠ ٣َزو٤ْ اُظَ ٝاُؼٞك أػٞط     َٝٛ مٛت ٕوف ٣َب٣ٝٚ ثٜوط -9ٓٔ

 (( (ٖٕٔٓألٍئِخ اُز٤ٜٔل٣خ )ٓالؽظخ اَُئاٍ ٝهك ك٢ ا ))                              دٍ ػ٠ِ اُ٘ل٢ ٝث٤ٖ ٗٞػٚ 

 ٗل٢ ػ٢٘ٔ أعِٞة االعزلٜبّ أُجبص١ اُز١ خشط ُِ٘ل٢ -َٛ :،  ٓز٠ط/                  
 

ٌُ٘ذُ هبٍ رؼب٠ُ ) -9ٔٔ خُ َهث ٢ َُ َٔ َّل ِْٗؼ ْٞ َُ َٝ  َٖ ِٓ ) َٖ ِو٣ َٚ ْؾ ُٔ ُْ   (اُلٝه األٍٖٕٝٔٓ)                                        ا

 ٤ق أفبف ُ اُلوَو َّٝللا ٙبٖٓ        ُوىه٢ َٝٛ ك٢ اُجقَ ٢ُ ثؼل ما ػنه هبٍ اُْبػو : ًٝ     

 ث٤ٖ ٓب ٝسد ٖٓ ٗل٢ ك٢ ًَ ٖٓ اُ٘ظ٤ٖ ٓٞػذبً ٗٞػٚ ٝأعِٞثٚ       

َّل   ط/                           ْٞ َُ  أعِٞة اُششؽ   ٗل٢ ػ٢٘ٔ   ،    ٗٞػٚ   -:  َٝ

 أعِٞة االعزلٜبّ أُجبص١ اُز١ خشط ُِ٘ل٢،   ٗل٢ ػ٢٘ٔ ٗٞػٚ   -: َٛ، ٤ًق                                  

ٔ9ٕ-  ُٓ ُٗ ُٜ أُيٓذ ٗلَي ٤ّئبً ٤ٌُ ٣ِي َْ  ب   إٔ َّل ٣ٞاه٣ٜب أه  (اُلٝه األٍٖٕٝٔٓ)                         َّٝل ػِ

 ت ٝأُ٘ظٞة ( ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ ٓؼزشػخ ث٤ٖ اُ٘بط)ال:َّل ٣ٞاه٣ٜبط/             ٓب ٗٞع ) َّل ( اُٞاهكح ٓور٤ٖ

 ) ال ( صائذح ُِز٤ًٞذ                  -: َّٝل ػِْ                                                  
 

ٕه َّٝل رٔذ عيػبً             -1ٖٔ َُ َّٝل اُْوُ  َّل رجطو  (اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٔٓ)                           َّل اُق٤ُو ٌٓزٔ

جَْوٗب كال ثبُٖجو ٗ         ُٕ ٓب َعوَٟٕ                                                 َّٝل ثبٗزظبِه ا٤َُِو ًلْذ ٣ُل اُؼَوِ          ٤َب
  ك٤ٔب رذزٚ خؾ ثطَ ػَٔ ال اُ٘بك٤خ ُِج٘ظ)ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ(ػَِ رُي ٓغزؼ٤ئبً اُوبػذح

 ُزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأِٜٓٔخ  -:َّل ثبٗزظبه ٝ،      ِٜٓٔخ رالٛب أعْ ٓؼشكخ  -:  َّل اُق٤و ط/     
 

 (اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٔٓ)                                        (( َما َهَذا َبَشًرا إِْن َهَذا إاِلَّ َملٌَك َكِرٌمٌ قال تعالى))  -9ٗٔ

ا إاِلَّ َمَتاُع اْلُغُرورِ قال تعالى ))           ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ  (( َوَما اْلَح
 اإلهمال سببما بٌن نوعه ة وأخرى عاملة دْل علٌهوردت ما مرة مهمل       

 مهملة لنتقاض نفٌها باال  -: ٓب اُؾ٤بح              حجازٌة عاملة -: ٓب ٛنا ج/               
 

ْٕ هبٍ رؼب٠ُ ) -9٘ٔ ْْ  ٢َِٛ  اِ ًُ آثَبُإ َٝ  ْْ ْٗزُ َٛب أَ ٞ ُٔ ٤ْزُ ٔه ٍَ بٌء  َٔ ٍْ  (اُلٝه اُضب٢ٕٖٗٔٓ)             (                     اَِّله أَ
ٕه َّٝل رٔذ عيػبً                َُ َّٝل اُْوُ ٤اُق َّل      َّل رجطو  ُو ٌٓزٔ

 ٓب كٞم اُخؾ أدارب ٗل٢ ثطَ ػِٜٔب ، ػَِ رُي .

 ِٜٓٔخ رالٛب أعْ ٓؼشكخ -: َّل،          ٗبك٤خ ِٜٓٔخ الٗزوبع ٗل٤ٜب ثبال -:إ  ط/ 

   (اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٔٓ)                         اَُ٘ٔ اُطؼبّ ُؼبٓٚ َٝٛ ٣نفو اُٚوؿبّ هٞربً ٤ُٞٓٚ   اما امفو -1ٙٔ

 أظٜش اُ٘ل٢ اُؼ٢٘ٔ ك٢ اُشطش األٍٝ ثأداح ٓ٘بعجخ ُ٘ل٢ اُذبػش ٓشح ٝأُبػ٢ أُزظَ ثبُذبػش 

 ٓشح أخشٟ ٝأُغزوجَ ثال هش٣٘خ    

 ٔب ٣نفْو اُٚوؿبّ   ُ -ٓب ٣نفُو اُٚوؿبّ     ،    أُب٢ٙ أُزَٖ ثبُؾبٙو :  -ط/    اُؾبٙو    :

 ُٖ ٣نفَو اُٚوؿبّ   -أَُزوجَ ثال هو٣٘خ :                                                              

 (اُلٝه اُضب٢ٖٕٗٔٓ)                     ٓب ًُ٘ذ أف٠ْ إٔ روك ٢ُ ىُخً        ٌُٖٝ أٓو َّللا ٓب ػ٘ٚ ٓنٛتُ  -92ٔ
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 ر٤ٖ ٓؼِالً ٓب ٗٞع ) ٓب ( اُز٢ رٌوهد ٓو

 ِخ  ُزوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأٜٔٓ -،   ٓب ػ٘ٚ :  ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ ُذخُٜٞب ػ٠ِ جِٔخ كؼ٤ِخ -ط/ ٓب ً٘ذ :

ُ لِلنَّاسِ هبٍ رؼب٠ُ )) -94ٔ ْفَتِح َّللاَّ ٌَ ٌُْمِسْك َفاَل ُمْرِسلَ  ِمنْ  َما   لَُه ِمْن َبْعِدِه  َرْحَمٍة َفاَل ُمْمِسَك لََها َوَما 
 ٖٕٔٓ اُلٝه اُضب٢ٗ اُقبٓ                                                    .َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم ﴾                     

  ألٜٗب جبءد ششؽ٤خ / ط                                        ػَِ رُيٗبك٤خ ٝسدد ) ٓب ( ؿ٤ش                  

ٔ99-  ُ٘  ٖٕٔٓاُلٝه اُضب٢ٗ اُقبٓ                               ٗٞمُْ ٣ِ٘ٚ اهاك ث٤٘ األ ٞم كِٔب    اُؼو َِٛت اَّلث٤

  ششؽ٤خ ثٔؼ٠٘ د٤ٖ /ط                      ٓب ٗٞع ُٔب -ٔ

 اِٗق جِٔخ اُشطش االٍٝ ة ) ٓب ( اُذجبص٣خ اُؼبِٓخ ٝأًذ اُ٘ل٢ ٓـ٤شاً ٓب رشاٙ ٓ٘بعجبً -ٕ

ِ٘ ثؼبمٍ  ط/                    ٓب ُِٛت اَّلث٤

ب ٠َ٘ٗ أُجلػٕٞ (: ٓب ٗٞع ) ٓب ( ك٢ هُٞ٘ب -ٕٓٓ ّٔ  ٖٕٔٓ اُلٝه اُضب٢ٗ اُقبٓ       ط/ ىائلح ًبكخ         ) هِ
 

 ٖٕٔٓاُلٝه اُضب٢ٗ اُقبٓ       اما اُْؼو ُْ ٣طوثي ػ٘ل ٍٔبػٚ       ك٤ٌِ ف٤ِوبً إٔ ٣وبٍ ُٚ ّؼو       -ٕٔٓ

 اُشطش اُضب٢ٗ  ؼوّٝأػشة ًِٔخ أجؼَ اُشؼش ٓطشثبً ك٢ اُشطش األٍٝ  -ٔ

 ٗبئت كبػَ ٓوكٞع ٝػالٓخ هكؼٚ اُٚٔخ -،،،،،  ّؼُو : ٛوَة ػ٘ل ٍٔبػٚأاما اُْؼو  ط/                  

 ٝأػشة ٓؼ٤ُٜٞٔب) ٤ٌُ (  اُ٘بك٤خ أُإًذح ثذال ٖٓأكفَ ) َّل (  -ٕ

    : ٍَ ٍَ ف٤ُِن  ، هٞ  ٓشكٞع ثبُؼٔخ خجش ال -،،، ف٤ُِن : أعْ ال ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ك٢ ٓذَ ٗظت -ط/ َّل هٞ
 

 ٕٗٔٓر٤ٜٔل١              كؤٗل٘ ؿجبه اُؾول ٝ األٙـبٕ                      اُٞهُذ ٝهُذ روبهة ٝرلا٢ٗ – ٕٕٓ

 أِٗق ٓب رذزٚ خؾ ثأداح ٗل٢ ٓ٘بعجخ ٓٞصوبً أجبثزي ثبُوبػذح 

 ذٛب ئال ادذ ٓؼ٤ُٜٞٔب اعٜٔب ٝخجشٛب ٖٓ اُلبظ اُضٓبٕ ٝال ٣زًش ثؼالد َّلد ٝهذ  روبهة رلا٢ٗ      ط/         
 

ٍم لِّْلَعبٌِدِ هبٍ رؼب٠ُ ))– ٖٕٓ َك بَِظالَّ  ٕٗٔٓر٤ٜٔل١                                                                      (  َوَما َربُّ

ُِ  -هبٍ اُْبػو :     اَّل ٕبؽجبٕ كٖبؽت       ػ٤ِي ٝصبٕ ك٢ رووثٚ اُق٤و ٓب اُؼ٤

 ٓب ًبٕ ٜٓ٘ب ػبَٓ أٝ ٜٓٔالً ٓٞصوبً ثبُوبػذح ( ث٤ٖ ٓب ٝسدد )     

 ٓب دجبص٣خ ػبِٓخ  ، ُْ ٣زوذّ اُخجش ُْٝ ٣٘زوغ اُ٘ل٢ ثأال  -: ٝٓب هثُّي / ط              

                  ُِ  ِٜٓٔخ الٗزوبع ٗل٤ٜب ثبال -: ٝٓب اُؼ٤
 

 ٕٗٔٓر٤ٜٔل١                            ٓذ اػ٤ٖ اُغج٘بءػ٤ت ثو٢ ثال أٍؿ        ،  َّل ٗبٖٓ ِٛت أفبً ثال   -ٕٗٓ

 دػبء  -، َّل ٗبٓذ : ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ اػزشاػ٤خ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝسط/ ثال : ث٤ٖ ٗٞع ) ال ( ك٤ٔب ٣أر٢ 
 

قُولُونَ هبٍ رؼب٠ُ )) -ٕ٘ٓ ٌَ ا َواَل نَ  قُلْ اَل أَْملُِك لَِنْفِسً اْلَوْعُد إِْن ُكْنُتْم َصاِدقٌِنَ  َمَتى َهَذا َو  ْفًعا إاِلَّ َماَضًرّ
ٍة أََجلٌ                                                              ُ لُِكلِّ أُمَّ  ٕٗٔٓر٤ٜٔل١                      ((  َشاَء َّللاَّ

 صائذح ُِز٤ًٞذ                                   ط/   ٓب ٗٞع ) ال ( ك٢  ) ٝال ٗلؼبً (         

 ٕٗٔٓر٤ٜٔل١  ط / ُٔب ٣ْٚٔو ُـ٤و١ أٓواً  ) هل أٙٔو ُـ٤و١ أٓواً ( ٓؾبكظبً ػ٠ِ اُيٖٓ اُ٘ل٢ عِٔخأِٗق  -ٕٙٓ
 

 ( ٤ًٝق رٞجٚ أػشاة ٓب ثؼذٛب َّل  ٓب ٗٞع )/    ًَبٍع ا٠ُ ا٤ُٜغب ثـ٤و ٍالػ فبى أفبى إ ٖٓ َّل افبً ُٚ  أ -2ٕٓ

 زخ ك٢ ٓذَ ٗظت ٝاُخجش ٓذزٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞداعْ ال ٓج٢٘ ػ٠ِ اُل -افبً :  ٗبك٤خ ُِغٌ٘  ،  ط/            

 ٕٗٔٓر٤ٜٔل١           كِٞ أ٢ٗ اٍزطؼذ ؽلظذ ٛوك٢              كِْ اثٖو ثٚ ؽز٠ أهاًب                 -4ٕٓ

 اجؼَ اُجِٔخ أُ٘ل٤خ ٓضجزخ ٓذبكظبً ػ٠ِ اُضٖٓ ٓؼشثبً اُلبػَ ثؼذ اُزـ٤ش  -ٔ

 َ ٓج٢٘ ك٢ ٓؾَ هكغ كبػَاُزبء ٤ٔٙو ٓزٖ ثٖوُد ثٚ ، ط /               

ٍْ ػ٤ِٚ ٝأظٜشٙ -ٕ  ٓب اٍزطؼذ ؽلع ٛوك٢ أُْٝ اٍزطْغ ؽلع ٛوك٢، ُٞ ٗل٢ ػ٢٘ٔ ط/ك٢ اُ٘ض ٗل٢ ؿ٤ش ظبٛش د



 أعداد األستاذ : مهند شاكر الطائً                                                                                              00ٖٔٔٔٓ000ٓ

 
 

ٗٓ 

 

 التفوق يف السادسحلة ر
 

 ٕٗٔٓر٤ٜٔل١             ٞاّ ٤ٌُ ثٖبٍُؼ      اَّل ثْ٘و اُؼِْ ك٢ اٝٛبٜٗب                     ٝرؼبٕٝ األه  -9ٕٓ

 ثٖبُؼٍ ٤ُظ اعٜٔب ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣شٙ ٛٞ ٝخجشٛب /  ط           ٛب ػشة  خجشدٍ ػ٠ِ ٓؼ٢ُٞٔ ٤ُظ ٝ أ

 خجش ٤ُظ ٓجشٝس ُلظبً ٓ٘ظٞة ٓذالً   -: ٕبُؼٍ ،   اُجبء دشف جش صائذ ُِز٤ًٞذ  -ثٖبٍُؼ :                  

 ( اُلٝه األٍٝ  ٕٗٔٓ)         ٝٓب ًبٕ ا٠ُ٘ٔ ٤ُِط٤ت َُّٞل     ٓؾجزٌْ ّٝٞه٢ ُِوبء                           -ٕٓٔ

  ط/ ٗل٢ ٢٘ٔٙ                            ثأ١ اعِٞة رزًشى أداح اُششؽ ) ُٞ ال ( (ٔ

 َّلّ عؾٞك   كبئلرٜب اُز٤ًٞلط/                                           ؟ ٓب ٗٞع اُالّ ؟ ٝٓب كبئذرٜب (ٕ
 

َُ أٝ اُو٘ب  ٓب هبٍ اُشبػُش: -ٕٔٔ   ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ )     رقٞه ٝروعق ك٢ ًقّ  اما ًبٕ  ٣٘لُغ ا٤َُُق اُٖو٤

ك٢ ٛزا اُج٤ذ ٣ظخ إٔ رٌٕٞ ) ٓب ( اعزلٜب٤ٓخ أٝ ٗبك٤خ ، ك٢ دبُخ ًٕٞ ) ٓب ( ٗبك٤خ ػغ ثذُٜب أداح ٗل٢ ر٘ل٢ 

 اُلؼَ ك٢ اُذبػش ٝأُغزوجَ صْ اداح ر٘ل٢ أُغزوجَ ٝأخشٟ ر٘ل٤ٚ ك٢ أُبػ٢ أُزظَ ثبُذبػش

َُ ال   -: ُٔغزوجَك٢ اُذبػش ٝا   ط/         َُ  ٣٘لغَ ُٖ  -: أُغزوجَ،           ٣٘لُغ ا٤َُُق اُٖو٤  ا٤َُُق اُٖو٤

َُ  ُٔب ٣٘لغْ  -: ك٢ أُبػ٢ أُزظَ ثبُذبػش                 ا٤َُُق اُٖو٤

 ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ)            ٝٓب ًُ٘ذ اكه١ هجَ ػيح ٓب اُجٌب        َّٝل ٓٞعؼبد اُوِت ؽز٠ رُٞذ    -ٕٕٔ

 ٤ًق رإًذ ٗل٢ ) ٓب ( ثظ٤ـز٤ٖ ٓخزِلز٤ٖ ؟ ٝػخ رُي-ٔ

 ثالّ اُغؾٞك                 كه١ هجَ ػيح ٓب اُجٌب       ط/  ٝٓب ًُ٘ذ أل                 

 ثبُوَْ                    َّٝللا ٓب ًُ٘ذ اكه١ هجَ ػيح ٓب اُجٌب                 

  ىائلح ُِز٤ًٞل -َّل :   ط/                                 ٓب ٗٞع ) ال ( اُٞاسدح ك٢ اُج٤ذ ؟-ٕ
  

وءِ )هبٍ رؼب٠ُ -ٖٕٔ ُ اْلَجْهَر ِبالسُّ ٌُِحبُّ َّللاَّ َق َوال َصلَّى َفال)( قال تعالى اْلَقْولِ  ِمنَ  اَل    ( َصدَّ
 ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ )                                     ٝسدد ) ال ( ك٢ اُ٘ظ٤ٖ اٌُش٤ٔ٣ٖ ث٤ّٖ ٗٞػٜب ك٢ ًَ ٓشح

ٌُِحبُّ ط/         قَ  ال ،  ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ -: اَل    ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ -: َوال َصلَّى،   نافٌة غٌر عاملة -: َصدَّ
 

 ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ)       اُوِٞة                       هل ػبٗوزٚإ ٣ٞٓبً اَٛ ك٤ٚ اُؾج٤ت       ٣ّٞ ٍؼل  -ٕٗٔ

 كاح ٗل٢ ٓ٘بٍجخ ٓٞصوخ ثبُوبػلح أِٗق ٓب رؾزٚ فٜ ثؤ

  ُٔب روِت دالُخ أُؼبسع ا٠ُ أُبػ٢ أُزظَ ثبُذبػش أُغزٔش ئ٠ُ صٖٓ أُزٌِْط/ ُٔب رؼبْٗوٚ ،       
 

ٕٔ٘-  َُ َِ َُّٞل كَؾخ األٓ  ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ )                     أػَِ اُ٘لٌ ثب٥ٓبٍ أههجٜب     ٓب أ٤َٙن اُؼ٤

 ط/ َُّٞل ٗل٢ ٢٘ٔٙ ثؤٍِٞة اُْوٛ                         دٍ ػ٤ِٚ ٝث٤ٖ ٗٞػٚ ٝأدارٚصٔخ ٗل٢ ك٢ اُج٤ذ 
 

ُْ ))هبٍ رؼب٠ُ  -ٕٙٔ ِؽ٤ ُٖ اُوه َٔ ْؽ َٞ اُوه  ( اُلٝه األٍٝ ٕٗٔٓ)                                                 ((  َّله اََُِٚ اَِّله ُٛ

 خ ٕجوإ ؿبة ٤ٛلي ػ٢٘   كالد ٍبػ -هبٍ اُْبػو :

 ٛ٘بى دزف ك٢ ًال اُ٘ظ٤ٖ ، هّذس أُذزٝف ٝارًش دٌْ دزكٚ  

 ٝدٌْ اُذزف جبئض ٓٞعٞكروذ٣شٙ  فجو َّل اُ٘بك٤خ ُِغٌ٘أُذزٝف /   َّله اََُِٚ     /   ط 

 ٝدٌْ اُذزف ٝاجت اَُبػخروذ٣شٙ  اٍْ َّلدأُذزٝف  / كالد ٍبػخ ٕجو          

بهبٍ رؼب٠ُ ))   -2ٕٔ َنا َٓ ًوا اِ  َٰٛ َْ َنا ْٕ ثَ َٰٛ  ٌْ ِو٣ ًَ ٌَِي  َٓ  ) اُؼ٢ِٔ ( اُضب٢ٗ( اُلٝه  ٕٗٔٓ)                        ((    اَِّله 

 ٝهكد ) ٓب ( ٝ ) إ ( ك٢ اُ٘ٔ اُووآ٢ٗ اٌُو٣ْ ، كوْم ث٤ٜ٘ٔب ػٔالً 

 ِٜٓٔخ ال ػَٔ ُٜب الٗزوبع ٗل٤ٜب ة ئال -، إ :  دجبص٣خ ػبِٓخ رشكغ أُجزذأ ٝر٘ظت اُخجش -ٓب :ط/      
 

ْٕ هبٍ رؼب٠ُ )) – 4ٕٔ بءٌ  ٢َِٛ اَِّله  اِ َٔ ٍْ َٛب أَ ٞ ُٔ ٤ْزُ ٔه ٍَ  ْْ ًُ آثَبُإ َٝ  ْْ ْٗزُ  كث٢()األ اُضب٢ٗ( اُلٝه  ٕٗٔٓ)                    (( أَ

ُٖ ك٢ ٝعٚ اُلز٠ ّوكبً ُٚ     إ ُْ ٣ٌٖ ك٢ كؼِٚ ٝاُقالئن -هبٍ اُْبػو :  ٝٓب اُؾَ
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 اُزًش كشم ث٤ٜ٘ٔب ػٔالً        ٝسدد ) ٓب ( ٝ ) ئٕ ( ك٢ اُ٘ظ٤ٖ آٗل٢        

   دجبص٣خ ػبِٓخ رشكغ أُجزذأ ٝر٘ظت اُخجش -ٓب : ،   ِٜٓٔخ ال ػَٔ ُٜب الٗزوبع ٗل٤ٜب ة ئال -ط/ إ :
 

َوُٙ )) هبٍ رؼب٠ُ    - 9ٕٔ َٓ ب أَ َٓ  ِ٘ ب ٣َْو ٔه اله َُ  ضب٢ٗ اُ( اُلٝه  ٕٗٔٓ)                                                       (( ًَ

 إ هأ٣ذ ٝهٞف أُبء ٣لَلٙ      إ ٍبػ ٛبة ٝإ ُْ ٣غِو ُْ ٣طت  -هبٍ اُْبػو :

 ) ُٔب ( ٝ ) ُْ (ك٢ ا٤ُٖٖ٘ اَُبثو٤ٖ ًالٛٔب اكاح ٗل٢ ٝعيّ ٝهِت ، كٔبما رغل ث٤ٜ٘ٔب ٖٓ كوم ؟

 ٝٓزٞهغ اُذظٍٞ  ٝٗل٤ٜب ؿ٤ش ٓ٘وطغ صٖٓ أُزٌِْرجضّ أُؼبسع ٝروِت دالُزٚ ا٠ُ أُبػ٢ أُغزٔش ئ٠ُ  /ُٔب/  ط

 رجضّ أُؼبسع ٝروِت دالُزٚ ئ٠ُ ٓبػ٢ ٝٗل٤ٜب ٓ٘وطغ ٝؿ٤ش ٓزٞهغ اُذظٍٞ /ُْ    
 

 ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٗٔٓ)                                كال ٍو٤بً َّٝل هػ٤بً ُؼٜل      رطبٍٝ ك٤ٚ أّواه ؿالظ    -ٕٕٓ

 اد ٝٗوٍٞ ) َّل ٍو٢َ ٌُْ ( كٔب ٗٞع ) َّل ( اُز٢ ٝهكد صالس ٓو

 ٗبك٤خ ُِج٘ظ -،،،،  َّل ٍو٢ه :  ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ دػبء -ط /  َّل ٍو٤بً َّٝل هػ٤بً :                       

َِ أهٗ رٔطو اُـ٤ش ٝاُـومَ  -ٕٕٔ  ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٗٔٓ)                   ٝٓب ٛنٙ األ٣بّ اَّل ٍؾبئت       ػ٠ِ ً

 ط / ِٜٓٔخ                               ٓب ٗٞع ٓب                        

َٗ ثبُؼ٤ِ ٝاأل٣بّ ٓوجِخ     ك٤ٌق أه٠ٙ  -ٕٕٕ ٍَ ُْ اه  ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٗٔٓ)                 ٝهل ُٝذ ػ٠ِ ػغ

 أِٗق ٓب رذزٚ خؾ ٓشاػ٤بً اُذالُخ اُض٤٘ٓخ ، صْ اعزجذٍ ة ) ُْ (أداح ٗل٢ اخشٟ روغ ك٢ جٞاة هغْ 

ٍَ         ،،،،،،     َّٝللا ٓب ه٤ٙذ ثبُؼ٤ِ ط/ ُٔب                           ٍَ ػ٠ِ ػغ  رزٞ
 

لْ  قُلْ هبٍ رؼب٠ُ ))   -ٖٕٕ ْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصٌرُ  ه       ( اُلٝه اُضب٢ٗ ٕٗٔٓ)        ((                              ٌَ

 مٍ ػنه هبٍ اُْبػو : ٤ًق أفبُف اُلوَو َّٝللا ٙبٖٓ      ُوىه٢ َٝٛ ك٢ اُجقَ ٢ُ ثؼل 

 ك٢ اُ٘ظ٤ٖ ٗل٢ ػ٢٘ٔ ، ث٤٘ٚ صْ ٝػخ ٗٞع أُزؼٖٔ 

   ٗل٢ ػ٢٘ٔ ثأعِٞة االعزلٜبّط / َٛ ، ٤ًَق  ، َٛ                                           
        

 ُضب٢ٗ( اُلٝه ا ٕٗٔٓ) (اثِؾ ٝأهٟٞ ٖٓ هُٞ٘ب ) َّل ٣ٌلو ٍؼ٤ٚ (ػَِ مى  َفال ُكْفَراَن لَِسْعٌِهِ هبٍ رؼب٠ُ )) -ٕٕٗ

 ها نفٌها مؤكد مطلقا وابلغ توكٌداً وهً عاملة نألال نافٌة للجنس ابلغ توكٌد  -:  ُكْفَرانَ  َّل ط/          

  ٗل٤ٜب ؿ٤ش ٓإًذ ألٕ ٗل٤ٜب ُٚ ادزٔب٤ُٖ اُذبػش ٝأُغزوجَ ٢ٛٝ ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ -:  َّٝل ٣ٌلو               
 

ٚ    ػ٠ِ ّ -ٕٕ٘ ْٔ ٍِ أُٜنُة                       َُُٝذ ثَٔزجٍن افبً َّل رُِ  اُلٝه اُضبُش ٕٗٔٓؼٍش ، أ١ُّ اُوعب

  ٗل٢ ػ٢٘ٔ ثأعِٞة االعزلٜبّ -ط  / أ١ُّ :                        أ٣ٖ ٣وغ اُ٘ل٢ أُزؼٖٔ ك٢ اُج٤ذ-ٔ

 اُ٘ل٢ ك٢ خجش ٤ُظط / ىائلح ُز٤ًٞل          ؟   ٓب ٗٞع ) اُجبء ( اُذاخِخ ػ٠ِ ) ٓغزجن  ( ك٤ٚ -ٔ
 

ْْ ))هبٍ رؼب٠ُ  -ٕٕٙ َُُٜ ُ لَِو َّللاه ـْ َ٣ ْٖ َُ ْْ ـْلِْو َُُٜ زَ َْ ْْ رَ َُ ّْ ْْ أَ لَْوَد َُُٜ ـْ زَ ٍْ ْْ أَ ِٜ اٌء َػ٤َِْ َٞ  اُلٝه اُضبُش ٕٗٔٓ     (  ٍَ

 ٝسدد ك٢ اُ٘ض اُوشآ٢ٗ أدارب ٗل٢ ٛٔب ) ُْ ، ُٖ ( كشم ث٤ٜ٘ٔب ٓؼ٠٘ ٝػٔالً 

  ت دالُخ أُؼبسع ا٠ُ اُضٖٓ أُبػ٢اُلؼَ أُؼبسع ٝروِ رغيّ  -: ُْ     ط/      

 اُلؼَ أُؼبسع ٝر٘ل٢ أُؼبسع ك٢ صٖٓ أُغزوجَ ثذٕٝ هش٣٘خ  رٖ٘ت   -: ُٖ             

ٕٕ2-                 ِْ ٍُل َّل ثبُزَوع ٝاُْز  اُلٝه اُضبُش ٕٗٔٓاما ّئذ ٣ٞٓبً إٔ رَٞك ػ٤ْوح      كجبُؾِْ 

 عجوذ ثٔضجذ ُْٝ روزشٕ ثؼبؽق ٝرالٛب شجٚ جِٔخ،اُوبػلح: بؽلخػ ال/ طٓب ٗٞع َّل ٓٞصوبً هُٞي ثبُوبػلح  -ٔ

  صائذح ُِز٤ًٞذَّٝل ثبُْزْ :،ٗبك٤خ ُِج٘ظ/ َّل ٤ٍبكح : ط  َّل ٤ٍبكح ثبُزَوع َّٝل ثبُْزْ  ٓب ٗٞػٜب د٤ٖ روٍٞ -ٕ
 

ٌُٖ اهٞاٗبً صـو ٓجَٔٚ         ٓب ًبٕ ٣يكاك ٤ٛجبً ٍبػخ اَُؾو                  -4ٕٕ  ه اُضبُشاُلٝ ُٕٗٔٓٞ ُْ ٣

 أُزؼٖٔ ٓؼ٠٘ اُ٘ل٢  ٗل٢ ػ٢٘ٔ ثأعِٞة اُششؽ -/ ُٞ : ط             ك٢ اُ٘ض ٗل٢ ػ٢٘ٔ دٍ ػ٤ِٚ -ٔ
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 )ثـ َّلّ اُغؾٞك(ٓب ًبٕ ٤ُيكاَك ٤ٛجبً ٍبػخ اَُؾو  / ط         ٤ًق رإًذ اُ٘ل٢ اُٞاسد ك٢ اُشطش اُضب٢ٗ -ٕ
 

ٌُِحٌُطوا بِعِ قال تعالى )) -9ٕٕ ُبوا بَِما لَْم  اَبلْ َكذَّ ؤْتِِهمْ  ْلِمِه َولَمَّ  اُلٝه اُضبُش  ٕٗٔٓ                    (( َتؤِْوٌلُهُ  ٌَ

 جازمة للمضارع وتقلب داللته إلى ماضً و نفٌها منقطع وغٌر متوقع الحصول    -: لمج/ 
 إلى زمن المتكلم  المستمر جازمة للمضارع وتنفً حدوثه فً الماضً المتصل بالحاضر -: لما   

 الحصول قطع ومتوقعنم نفٌها غٌرو            
 

اُء َواَل اأْلَْمَواتُ هبٍ رؼب٠ُ ) -ٖٕٓ ٌَ ْسَتِوي اأْلَْح ٌَ َشاءُ  َوَما  ٌَ ٌُْسِمُع َمن   َ
ن فًِ اْلقُُبورِ  إِنَّ َّللاَّ   َوَما أَنَت بُِمْسِمٍع مَّ

ْسَتِويج /            ٓب ٗٞع ) ٓب ( اُز٢ رٌشسد ٓشر٤ٖ ٌَ  (ٕ٘ٔٓ) ر٤ٜٔل١            ِخ ٗبك٤خ ؿ٤و ػبٓ   -:  َما 

 ٗبك٤خ ػبِٓخ ؽغبى٣خ   -:  َما أَنَت بُِمْسِمعٍ                                                 
 

َك أَْنَت اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌمُ  لََنا إاِلَّ َما َعلَّْمَتَنا اَل ِعْلمَ  َقالُوا ُسْبَحاَنكَ هبٍ رؼب٠ُ ))  -ٖٕٔ  (٤ٕٓٔ٘ل١ ) رٜٔ((          إِنَّ

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف:  ِعْلمَ ، ٗبك٤خ ُِج٘ظ  -: ط / َّل(      اَل ِعْلمَ ( اػشة
 

َس ذا        َوقَت زٌارٍة َفؤرجعً بَِسالمِ  -ٕٖٕ ٌْ  (ٕ٘ٔٓ) ر٤ٜٔل١                    َطَرقُتِك َصائدًة القلوِب وَل
 بأداة نفً أخرى مناسبة وبأوجز  تعبٌردل على معمولً لٌس ثم استبدلها 

 الَت وقَت زٌارةٍ خبر لٌس        ،،،    -: وقَت زٌارةأسم لٌس ،  -: ج/ ذا          
 

هِ  )تعالى  قال -ٖٖٕ ٌْ                          (ٕ٘ٔٓ) ر٤ٜٔل١                      ( اْلُمَتَكلِِّفٌنَ  ِمنَ  أَْجٍر َوَما أََنا ِمنْ  قُلْ َما أَْسؤَلُُكْم َعلَ

 وردت ) ما ( مرتٌن ما نوعها فً كل مرة  -ٔ
 نافٌة عاملة حجازٌة  -:  َوَما أََنانافٌة غٌر عاملة  ،،   -:  َما أَْسؤَلُُكمْ   ج /       

  ولماذا ؟(  َما أَْسؤَلُُكمْ مع) (اآلنهل ٌمكن استعمال ) -ٕ
 ال ٌمكن ألن ) ال ( تنفً الحاضر بدون قرٌنة   ج/        

 

     (ٕ٘ٔٓ) ر٤ٜٔل١                                                                                                               

 ٝاٗٔب ٓالم اإلَٗبٕ ػِٔٚ ٕٝلهٚ ()ُٖ ٣ٌٕٞ اُنٛت ٝاُلٚخ ٓالماً ك٢ ث٤ذ اُؾ٢ عبء ك٢ ًزبة ) ً٘ي اُوثب( -ٖٕٗ

ْٖ أداح ُ٘ل٢  ٝارًش    أُغزوجَ -،، ىٜٓ٘ب :  ُٖ -.                      ط / أكاح اُ٘ل٢ : ػِٜٔب ٝصٜٓ٘ب أُ٘ل٢ػ٤ّ
 

 اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓهبٍ اُْبػو فطجُذ كٌ٘ذ فطجبً َّل فط٤جبً    أ٤َٙق ا٠ُ ٖٓبئج٘ب اُؼظبّ               -ٖٕ٘

  ثٔضجذ ُْٝ روزشٕ ثؼبؽق ٝرِزٜب ٓلشد عجوذط/                              ئرا ًبٗذ ال ػبؽلخ ٤ًق رٞصن رُي
 

اِة أَن َتقُولَ اَل ِمَساسَ  ف ً قال تعالى )) َقالَ َفاْذَهْب َفإِنَّ لَكَ  -ٖٕٙ ٌَ  اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓ                 (( اْلَح
ٍْ ػ٤ِٜب صْ ث٤ٖ ٓب رل٤ذٙ ٓؼ٠٘ ٝػٔالً   ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ أداح ٗل٢ د

 خ ُِج٘ظ ر٘ل٢ ارظبف خجشٛب ػٖ ج٘ظ اعٜٔب ٗل٤بً ٓإًذاً ٓطِوبً ٝأثِؾ ر٤ًٞذاً ٗبك٤ -ط/ َّل :                     

  ٝػِٜٔب ر٘ظت أُجزذأ اعٔبً ُٜب ٝرشكغ اُخجش خجشاً ُٜب                                

ِسٌُروا)) قال تعالى  -2ٖٕ ٌَ ْنُظُروا فًِ أََولَْم  ٌَ فَ  اأْلَْرِض َف ٌْ ًة  نْ مِ  َكاَن َعاقَِبُة الَِّذٌنَ  َك  َقْبلِِهْم َكاُنوا أََشدَّ ِمْنُهْم قُوَّ
َناِت  َوأََثاُروا اأْلَْرَض َوَعَمُروَها أَْكَثرَ                             ٌِّ ا َعَمُروَها َوَجاَءْتُهْم ُرُسلُُهْم بِاْلَب  ِممَّ

ْظلَِمُهمْ                                   ٌَ ُ لِ ْظلُِمونَ َولَِكن  َفَما َكاَن َّللاَّ ٌَ  (( َكاُنوا أَنفَُسُهْم 
 اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓ                                        ك٢ ا٣٥خ اٌُش٣ٔخ ٗل٢ ٓإًذ دٍ ػ٤ِٚ راًشاً ششٝؽ ر٤ًٞذٙ  

ْظلَِمُهمْ ط/           ٌَ ُ لِ   َفَما َكاَن َّللاَّ

 ٝرزظَ ثبُلؼَ أُؼبسع ذ٣شٙ ٓش٣ذاً غجن ثٌٕٞ ٓ٘ل٢ خجشٙ ٓذزٝف ٝجٞثبً رو٣ ّوٝٛٚ ٗل٢ ٓإًذ ثالّ اُجذٞد
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 اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓٓبما رجزـ٢ ؟ كؤعبة هوثبً     َٝٛ ٢ُ ثؼَل هوثي ٖٓ ٓواّ                                  -4ٖٕ

  ثآٌبٗي رجذ ٗل٤بً ك٢ اُشطش اُضب٢ٗ ؟ كٔب ٗٞػٚ ؟ ٝٓب اعِٞثٚ

  خشط ُِ٘ل٢ٗل٢ ػ٢٘ٔ ثأعِٞة االعزلٜبّ أُجبص١ اُز١  ط/ َٛ          
 

 اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓ                                                                ) اُٞهذ ٝهذ ٓواعؼخ اُقطؤ (  -9ٖٕ

 اِٗق اُجِٔخ ثأداح ٗل٢ ٓ٘بعجخ ٓخزبساً اُٞجٚ االؿِت صْ ٝػخ ٓب ٣ذذس ٖٓ رـ٤٤ش راًشاً اُغجت 

 ف اعٜٔب ، الد اعٜٔب ٝخجشٛب ٖٓ اُلبظ اُضٓبٕ ٣ٝزًش ( اُٞجٚ اُـبُت ٣ذزط / َّلد ٝهذ ٓواعؼخ اُقطؤ 

 ثؼذٛب ادذ ٓؼ٤ُٜٞٔب ٝاُـبُت خجشٙ                                      
 

ُ  هبٍ رؼب٠ُ )) -ٕٓٗ ْنُصْرُكُم َّللاَّ ٌَ  اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓ                                              (( لَُكمْ  َفاَل َغالِبَ إِْن 

 ٓذزٝف ك٢ اُ٘ض هذسٙ راًشاً دٌْ دزكٚ صْ اػشة ٓب رذزٚ خؾ ٛ٘بى 

 جبئض  ٝؽٌْ ؽنكٚٓٞجٞد  ٝرول٣وٙخجش ال اُ٘بك٤خ ُِج٘ظ  أُؾنٝفط/    

 اعْ ال ٓج٢٘ ػ٠ِ اُلزخ ك٢ ٓذَ ٗظت  -: ؿبُتٗبك٤خ ُِج٘ظ  ،،  -:َّل اُلبء ٝاهؼخ جٞاة ششؽ  ،  -: كال      
 

 اُلٝه األٍٝ ٕ٘ٔٓ                     كٔب ٝعٜي اُٞعٚ اُن١ ً٘ذ اػوكٚ  ُي ا٤ُّٞ آو َّل اّي ٣و٣ج٢٘    -ٕٔٗ

 ٓب اُضٖٓ اُذذس اُز١ ٗلزٚ ) ال ( ؟ ٝٓب رغ٢ٔ أداح اُ٘ل٢ اُضب٤ٗخ ؟           

  ٗبك٤خ ػبِٓخ دجبص٣خ -ٓب  :    ،،،                ) ا٤ُّٞ (    ٗلذ اُذبػش ُٞجٞد هش٣٘خ  -َّل اّي :ط/      
 

َك آَلَمنَ ل تعالى ))  قا -ٕٕٗ  اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ                         (( َجِمًٌعا اأْلَْرِض ُكلُُّهمْ  َمْن فًِ َوَلْو َشاَء َربُّ

 ٓب ٗٞع اُ٘ل٢ اُٞاسد ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ؟ ٝٓب أعِٞثٚ          

  أسلوب الشرط المتضمن معنى النفً نفً ضمنً بـ -: لَوْ  ط /                                                   

 اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ                    َما الحسُن فً َوْجِه الَفتى َشرفاً      إذا َلم ٌُكْن فً الفَِعاِل الَصاِدقِ  -ٖٕٗ

 اعزخشط أداح اُ٘ل٢ ك٢ اُشطش األٍٝ ٝاششح اصش األداح ٖٓ د٤ش اإلػشاة ٝٓب ششٝؽ ػِٜٔب 

 رشكغ أُجزذأ اعْ ُٜب ٝر٘ظت اُخجش خجشاً ُٜب  ٓب ٗبك٤خ ؽغبى٣خ ػبِٓخ -ط :                         

 ال ٣زوذّ اُخجش ػ٠ِ أُجزذأ ٝال ٣٘زوغ ٗل٤ٜب ثـ ئال  -: ّوٝٛ ػِٜٔب                                   
 

ُ قال تعالى )) -ٕٗٗ
ا لَِنْهَتِدَي لَْواَل أَْن َهَداَنا َّللاَّ  اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ                                               (( َوَما ُكنَّ

 أسلوب الشرط المتضمن معنى النفًنفً ضمنً بـ  -: لَْواَل  ط /                ك٢ اُ٘ض ٗل٢ ػ٢٘ٔ ث٤٘ٚ  -ٔ

 اُالّ الّ اُجذٞد : ط/               ٓب رغ٢ٔ اُالّ ؟ ٝٓب ششٝؽٚ ؟ ٝٓب كبئذرٜب ؟  -ٕ

 اُز٤ًٞذ -: كبئلرٜبثبُٔؼبسع، ٝرزظَ  ٓ٘ل٢ خجشٙ ٓذزٝف ٝجٞثبً روذ٣شٙ ٓش٣ذاً ٣غجن ثٌٕٞ  ّوٝٛٚ     
 

 اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ                                                         (( َوإِنَّ لََك َمْوِعًدا لَّن ُتْخَلَفهُ قال تعالى ))  -ٕ٘ٗ

ٍّ ػ٤ِٜب صْ ث٤ٖ ٓ         ب رل٤ذٙ ٓؼ٠٘ ٝػٔالً ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ اداح ٗل٢ د

 ر٘ظت اُلؼَ أُؼبسع اُؼَٔر٘ل٢ أُؼبسع ك٢ صٖٓ أُغزوجَ ثذٕٝ هش٣٘خ ،  -: ط/ ُٖ                         

 اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ                    ٤ًق اُ٘غبُػ ٝأٗزْ َّل ارلبَم ٌُْ    ٝاُؼُٞك ٤ٌُ ُٚ ٕٞد ثال ٝرٍو  -ٕٙٗ

 اػزشاػ٤خ ث٤ٖ اُجبس ٝأُجشٝس ط/ ب٢ٗ ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ كٖٔ أ١ ٗٞع ٢ٛئرا ػِٔذ إٔ )ال(ك٢ اُشطش اُض -ٔ

 ك٢ اُج٤ذ صْ ارًش ُٔبرا جبء اعٜٔب ٓج٤٘بً ػ٤ٖ خجش ) ال ( اُ٘بك٤خ ُِج٘ظ  -ٕ

 ألٗٚ ٓلشد، عبء أٍٜب ٓج٤٘بً  ٓذزٝف روذ٣شٙ ٓٞجٞداُقجو  ط/                                                   
 

ْحَمةِ ى ))قال تعال -2ٕٗ َك اْلَغفُوُر ُذو الرَّ لَ لَُهُم اْلَعَذابَ  َوَربُّ ٌَُإاِخُذُهم بَِما َكَسُبوا لََعجَّ  اُضب٢ٗ اُلٝه ٕ٘ٔٓ (( لَْو 

 ث٤ٖ ٓب ٝسد ٖٓ ٗل٢ ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓٞػذبً ٗٞػٚ ٝأعِٞثٚ 



 أعداد األستاذ : مهند شاكر الطائً                                                                                              00ٖٔٔٔٓ000ٓ

 
 

ٗٗ 

 

 التفوق يف السادسحلة ر

 أسلوب الشرط المتضمن معنى النفًنفً ضمنً بـ  -ُٞ : ط/                      
 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)      رَؤ٤ُٖ ػٖ اُق٤َٖٔ ٓب كؼِذ    ٣ج٠ِ اُْجبة َّٝل رج٠ِ ٍغب٣بٙأ -4ٕٗ

 ا٤ُٚ ك٢ ػيٙ اُ٘ؼ٠ٔ ٝأؿ٘بٙ   هٝؽ٢ كلٟ ىٖٓ ٓب ًبٕ أكووٗب            

 ك٢ اُوِت ً٘ي ّجبة َّل ٗلبم ُٚ    ٣ؼط٠ ٣ٝيكاك ٓب اىكاكد ػطب٣بٙ         
 س ٓشاد ، ث٤ٖ ٗٞػٜب ٝسدد ) ٓب ( ك٢ اُ٘ض صال -ٔ

 ٓظذس٣خ  -: ٓب اىكاكد    ،رؼجج٤خ   -: ٓب ًبٕ أكووٗب،    اعزلٜب٤ٓخ  -: ٓب كؼِذط / 

 صائذح إلكبدح اُضٖٓ أُبػ٢  ط/                    ٓب اُز١ أكبدرٚ ) ًبٕ ( ك٢ اُج٤ذ اُضب٢ٗ ؟ -ٕ

 ٗبك٤خ ُِج٘ظ -:َّل ٗلبم ٗبك٤خ ؿ٤ش ػبِٓخ   ، -: َّل رج٠ِ ط/ٝسدد )ال( ٓشر٤ٖ ، ٓب ٗٞػٜب ؟     -ٖ
 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)                      ٤ٌُٝ اُٖجُو ك٢ ٍٞػ اُوىا٣ب     ٓنَّل ُألثبح َّٝل اٌُواّ -9ٕٗ

 ٝأرًش ٓؼ٤ُٜٞٔب   اعزجذٍ )ٓب ( ة ) ٤ُظ ( (ٔ

 ٓزالً (االعْ / اُظجُش  ،  اُخجش /   -) ٓؼ٤ُٜٞٔب  :   ٓنَّلاُٖجُو ك٢ ٍٞػ اُوىا٣ب ٓب   ط /

 ( َّل ًوآخ ُِقبئ٤ٖ٘ٓب اُلشم ث٤ٖ "ال "  ك٢ اُ٘ض  ٝ " ال " ك٢ )  (ٕ

  ٗبك٤خ ُِج٘ظ -: َّل ًوآخ   صائذح ُِز٤ًٞذ             ،،،،  -: َّٝل اٌُواّ ط/                 
 

ُتُموَها أَْنُتْم وَ  ِمنْ  َما َتْعُبُدونَ  قال تعالى )) -ٕٓ٘ ٌْ ُ بَِها ِمْن ُسْلَطانٍ  آَباُإُكْم َماُدونِِه إاِلَّ أَْسَماًء َسمَّ
 أَْنَزلَ َّللاَّ

ِ (( إاِلَّ  إِِن اْلُحْكمُ                           ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)                                               َلِِلَّ

 ( ُبُد َما َتْعُبُدونَ اَل أَعْ )ن ( وفً قوله سبحانه وتعالى ما تعبدوما الفرق بٌن )ما ( فً )  (ٔ
  موصولة -نافٌة غٌر عاملة تنفً الحاضر بدون قرٌنة    / الثانٌة  : -األولى : ج / 

 إن تقرأ تستفدْ ما الفرق بٌن )إن ( أعاله وبٌن قولنا :  (ٕ
 زمة شرطٌة جا -: إن تقرأنافٌة مهملة   ،،  -: إِِن اْلُحْكمُ  ج/                                            

 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)             ال تحلفن على صدق وال كذب    فما ٌفٌدك  إال المؤثم الحلف -ٕٔ٘

  زائدة للتوكٌد/ وال كذب   ،،      ناهٌة جازمة/ ال تحلفن  ج/ ما الفرق بٌن ال الواردة مرتٌن    (ٔ
  ب ما بعدها ( وما أعرا ال كذَب مقبولما الذي تفٌده ال فً قولنا )  (ٕ
 أسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب والخبر محذوف تقدٌره موجود -:/ كذَب   نافٌة للجنسج/ 

 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)        أحٌا وأٌسر ما قاسٌت ما قتال   والبٌن جار على ضعفً وما عدال -ٕٕ٘
 ما الدهر  عدل     ج/لها    اجعل  "ما " الثالثة أعاله نافٌة عاملة جاعالً الفعل خبر

 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)            نسان فٌما ٌنوٌه     ومن أٌن للحر الكرٌم صحاب ُبمن ٌثق اإل -ٖٕ٘
 موصولة  ج /                       ما نوع ما      

 

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ) افال أحملُ الحقد القدٌم علٌهم   ولٌس رئٌس القوم من ٌحمل الحقد  -: -ٕٗ٘

       ال سقوطاً قناعها (               ) ال طالباً حاجة تقضى حوائجه ( لقد أعجبتنً )  -:       

 نافٌة غٌر عاملة  ج/فً صدر النص األول                           ما نوع ال الواردة  (ٔ
  مناسمها / رئٌس القوم    ، خبرها /  ج /          دل على معمولً لٌس                           (ٕ

 رئٌس القوم من ٌحمل الحقداما  ج/استبدل ) ما ( الحجازٌة بـ ) لٌس ( مراعٌاً شروط اإلعمال       (ٖ
 وهللا ما أعجبتنً   ج/           انف  ما تحته خط فً النص الثانً                         (ٗ
 مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب بالفتحة )ال دعاء( ج/        الواردة بعد ال ما أعراب لفظة ) سقوطاً ( (٘
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 تنفً اتصاف خبرها عن جنس اسمها )ال نافٌة للجنس( ج/            ماذا تفٌد ال الوارد فً النص الثالث  (ٙ
 

 ور الثانً خارج العراق( الدٕ٘ٔٓ)            فٌه غٌر أننً قصدته     فآنستنً األٌام أهال وموطناً  عٌبَ ال  -ٕ٘٘
 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب  ج/ما أعراب ما تحته خط /              

 

ْشَفُع ِعنَدهُ إاِلَّ بِإِْذنِهِ  َمنقال تعالى )) -ٕٙ٘ ٌَ ِدٌِهْم َوَما َخْلَفُهمْ  َذا الَِّذي  ٌْ َن أَ ٌْ ْعلَُم َما َب ٌُِحٌُطوَن بَِشْىٍء ِمْن ِعْلِمِه (( ٌَ    َواَل 
 الدور الثالث(ٕ٘ٔٓ)            موصولة ج /                            ما نوع ما الواردة فً النص مرتٌن ؟ -ٔ
 عراب فً المعنى واأل(  لن ٌحٌطوا( و )  ال ٌحٌطونما الفرق بٌن )  -ٕ

 / نافٌة غٌر عاملة تنفً الحاضر والمستقبل  ال ٌحٌطون ج /     
 للفعل المضارع فً زمن المستقبل بدون قرٌنا نفٌاً مؤكداً  ناصبهنافٌة لن ٌحٌطوا /            

  
 )) ٌا أٌها الناس لٌس لكم من حاٍم بعد َّللا غٌر الوطن ((قال خطٌب فً محفل وطنً واعٍظ  -0ٕ٘

 الدور الثالث(ٕ٘ٔٓ)ما نوع )من( فً )من حاٍم ( ؟ وما أعراب ما بعدها (                                       
 أسم لٌس مجرور لفظاً مرفوع محالً  -:حاٍم زائدة للتوكٌد ،  ج /       

 

 إذا لم تصبه فً الحٌاة المعاٌر  : لعمرك ما بالموت عاُر على الفتى   قالت لٌلى األخٌلٌة  -8ٕ٘
 بر اـه المقـبتـٌـن غـلد ممـخبؤ     اً ـالمـاش سـٌا وإن عـد حـا أحـوم                              
 ومن كان مما ٌحدث الدهر جازعاً      فال بَد ٌوماً أن ٌرى وهو صابر                              

 الدور الثالث(ٕ٘ٔٓ)نافٌة للجنس / فائدتها التوكٌد    : ال بدَ  ج /ما نوع ) ال ( فً النص ؟ وما فائدتها ؟    (ٔ

 ما نوع ما الثانٌة فً النص ؟ وما أثرها على جملتها ؟  (ٕ
 ترفع المبتدأ سماً لها وتنصب الخبر خبراً لها  -: أثرهانافٌة عاملة حجازٌة   ،    -: ٌاـد حـا أحـوم/ ج
 

هِ قال تعالى )) -9ٕ٘ ٌْ َر َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعلَ ٌْ  الدور الثالث(ٕ٘ٔٓ)                              (( َفَمِن اْضُطرَّ َغ

 حال منصوب وعالمة نصبه الفتحة -غٌر : ج /ه                        ورد اسم للنفً عٌنه وأعرب -ٔ
 .. ( ؟ وما أعراب ما بعدها ؟  فال أثم( فً قوله ) ال ما نوع )  -ٕ

 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب -نافٌة للجنس ،، أثم  : -ال : ج /                                         
 

َ َكَما َعلََّمُكمَفإِذَ قال تعالى )) -ٕٓٙ
ا ا أَِمنُتْم َفاْذُكُروا َّللاَّ  الدور الثالث(ٕٔٓ٘)              (( لَْم َتُكوُنوا َتْعلَُمونَ  مَّ

 الواردة فً النص الكرٌم  ما األثر األعرابً والمعنوي ألداة النفً         
 داللته إلى ماضً  نفً وجزم وقلب تدخل على الفعل المضارع و تجزمه وتقلب -لم :ج /        

 

      (ٕٙٔٓتمهٌدي )                 لما ٌنجح المتقاعس     ج/         (  قد نجح المتقاعسانف  جملة )  -ٕٔٙ
 اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب  شك:نافٌة للجنس،  ال /ج( ال شك فً ذلكأعرب )ال(و) شك( فً قولنا )

 رجع المسافر ج /ه                ( مثبت لم ٌرجع المسافرأجعل جملة ) 
          (ٕٙٔٓتمهٌدي )                       أحٌا وأٌسر ما قاسٌت ما قتال   والبٌن جار على ضعفً وما عدال -ٕٕٙ

 نافٌة غٌر عاملة  -:  ما عدالموصولة   ،    -: ما قاسٌت ج/ما نوع ما األولى والثالثة                  
 

ْت لِْلَكافِرِ ) لىقال تعا -ٖٕٙ اُس َواْلِحَجاَرةُ أُِعدَّ اَر الَّتًِ َوقُوُدَها النَّ قُوا النَّ  (( ٌنَ َفإِْن لَْم َتْفَعلُوا َولَْن َتْفَعلُوا َفاتَّ
          (ٕٙٔٓتمهٌدي )وردت ) لم ( و ) لن (فً النص الكرٌم فرق بٌنهما معنى وعمال                              

 ف نصب ونفً تنفً المضارع وتنصبه وتنفٌه فً زمن المستقبل بدون قرٌنةحر -لن :/ ج
 حرف نفً وجزم وقلب تنفً الفعل المضارع وتجزمه وتقلب دالته إلى الزمن الماضً -لم :     
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كَ  َولَوْ تعالى )) قال -ٕٗٙ      (ٕٙٔٓتمهٌدي )  (( َجِمًٌعا ُكلُُّهمْ  اأْلَْرِض  آَلَمَن َمن فًِ َشاَء َربُّ
لو نفً ضمنً بأسلوب الشرط ج / ما النوع النفً الوارد فً النص وما أسلوبه   

     (ٕٙٔٓتمهٌدي )                     أنى ٌخٌُب من ٌدعوك محتسباً    وكٌف ٌمسً الذي ٌرجوك حٌرانا -ٕ٘ٙ
 لضمنً موضحا أسلوبه  فً البٌت أٌن تلمح النفً ا          

  نفً ضمنً بأسلوب االستفهام المجازي  الذي خرج للنفًأنى ، كٌف  / ج/ 

ْقِض َما أََمَرهُ قال تعالى )) -ٕٙٙ ٌَ ا  (األولٕٙٔٓ)   فً النص أداة نفً فما الذي أفادته معنى وعمالً (( َكالَّ َلمَّ

ل على الفعل المضارع فتجزمه وتنفً حدوثه فً   حرف نفً وجزم قلب تختص بالدخو ج /
 لى زمن المتكلمإالماضً المتصل بالحاضر المستمر 

 ( الدور األول ٕٙٔٓ)فقد أدركتنً والحوادث جمة   أسنة قوم ال ضعاف وال عزل -0ٕٙ
سبقت بفً واقترنت بعاطف وتالها مفرد ج /            ما دلٌلك على أن )ال( الثانٌة زائدة للتوكٌد    

ِ َوَقْد َهَداَنا (( -8ٕٙ لَ َعلَى َّللاَّ ( الدور األول ٕٙٔٓ)     قال تعالى )) َما َلَنا أاَلَّ َنَتَوكَّ

ن الناصب والمنصوبنافٌة غٌر عاملة اعتراضٌة بٌ ج /ما نوع ) ال ( 

ُهمْ قال تعالى )) -9ٕٙ لَِك بِؤَنَّ
َٰ
ارُ  َذ َنا النَّ ْعُدوَداتٍ  َقالُوا لَن َتَمسَّ اًما مَّ ٌَّ ْفَتُرونَ  إاِلَّ أَ ٌَ ا َكاُنوا  ُهْم فًِ ِدٌنِِهم مَّ   َوَغرَّ

ْومٍ  ٌَ َف إَِذا َجَمْعَناُهْم لِ ٌْ َب فٌِهِ  َفَك ٌْ ٌَتْ  الَّ َر ا  َوُوفِّ ٌُْظلَُمونَ ُكلُّ َنْفٍس مَّ ( الدور األول ٕٙٔٓ)      (( َكَسَبْت َوُهْم اَل 

تستعمل لنفً المستقبل نفٌاً مؤكداً  ج /؟          )لن ( فً النص الكرٌم أداة نفً وضح متى تستعمل  (ٔ

 وردت ال مرتٌن فأٌهما تحمل قوة فً التعبٌر ؟ ولماذا ؟ (ٕ
 خبرها عن جنس اسمها نفٌاً مؤكداً مطلقاً وأبلغ توكٌداً ألنها تنفً اتصاف  -اَل رٌَب :ج / 

اقال تعالى )) -0ٕٓ ٌُِحٌُطوا بِِعْلِمِه َولَمَّ ُبوا بَِما لَْم  ؤْتِِهمْ  َبلْ َكذَّ ( الدور األول ٕٙٔٓ)                  (( َتؤِْوٌلُهُ  ٌَ

 وردت أداتا نفً ، بٌن الفرق بٌنهما 
 ارع وتقلب داللته إلى ماضً و نفٌها منقطع وغٌر متوقع الحصول   جازمة للمض -:لم   ج/
الحصول قطع ومتوقعنم نفٌها غٌرفً الماضً المتصل بالحاضر المستمر إلى زمن المتكلم و ه:جازمة للمضارع وتنفٌلما 

الدور األول(  ٕٙٔٓ)حالل على عٌنً البكاء إذا دعا     من الحب داع ، والمزار بعٌد                 -0ٕٔ

 أنف  الجملة االسمٌة التً تحتها خط بـ ) لٌس ، ما ( موثقاً بالقاعدة           
 ، لٌس تعمل دون قٌد او شرط   لٌس حالالً على عٌنً البكاءج/  

  ما مهملة لتقدم الخبر على المبتدأ،     حالل  على عٌنً البكاء  ما 
( الدور األول ٕٙٔٓ)هذا الحٌن حٌن تقدمًإن كان أخرنً الزمان بجوره    فؤظن  -0ٕٕ

تقدمً حٌن حٌناللٌس هذا ،)وٌقبل من الطالب( ج /الت حٌَن تقدمًأنف ما تحته خط بأداة نفً مناسبة    
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ِهْم أَْسَتْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغفِْر لَُهمْ )قال تعالى -372 ٌْ ُ لَُهمْ  َسَواٌء َعلَ ْغفَِر َّللاه ٌَ    (لَن 

 إجلٌنمال ( الدور األول3102)(                         لن ٌغفرَ ( وبٌن )  ) لم تستغفرما الفرق فً النفً بٌن   

 الفعل المضارع وتجزمه وتقلب دالته إلى الزمن الماضً حرف نفً وجزم وقلب تنفً -لم : ج /
 حرف نصب ونفً تنفً المضارع وتنصبه وتنفٌه فً زمن المستقبل بدون قرٌنة -لن :     

 

 إجلٌنمال ( الدور األول3102) ( بأداة مناسبة                قد ٌسامحك أبوك على تؤخركانِف جملة )  -372

 ال ٌسامحك أبوك على تؤخرك  قد ج /                    

 إجلٌنمال ( الدور األول3102)              رأى شبحاً فً الظالم فراعه    فلما بدا ضٌفاً تشمر واهتما -372

 اجعل )لما ( فً النص نافٌة وأعرب الفعل بعدها 
 تقدٌره هو فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة والفاعل ضمٌر مستتر ٌبُد :لما ٌبُد ، ج / 

 

 إجلٌنمال ( الدور األول3102)   أرى األرض تبقى واألخالء تذهبأننً    إلى َّللا أشكو ال إلى الناس  -372

 ما نوع ) ال ( فً النص ؟ وكٌف تجعلها زائدة للتوكٌد فً جملة أخرى 
      ال إلى الناس ما إلى هللا أشكو و،    ) لجعلها زائدة (           فً النص عاطفة) ال ( نوعج /     

 

تْ قال تعالى ))  -377 َك َوَرْحَمُتُه لََهمه ٌْ ِ َعلَ ٌُِضلُّوكَ  َولَْواَل َفْضلُ َّللاه ٌُِضلُّوَن إاِله أَْنفَُسُهمْ  َطائَِفٌة ِمْنُهْم أَْن   ((َوَما 

 ( الدور الثانً 3102)                              ما نوع النفً الوارد فً النص األول وما أسلوبه ؟             

 نافٌة غٌر عاملة نفً ظاهري  -: ما : نفً ضمنً بأسلوب الشرط حرف امتناع لوجود  ،     ج / لوال

 ( الدور الثانً 3102)                  ما كلُّ حلٍم مصلحاً بل طالما      غّر السفٌه الحلم عنه فؤفسدا -372

 ثم أكد نفٌها بحرف زائد حدد معمولً  ) ما النافٌة (            
 ما كلُّ حلٍم بمصلحٍ ،،،،     مصلحا، الخبر /    كل حلماالسم /  ج /              

ُ َفاَل َغالَِب لَُكمْ قال تعالى )) -902 ْنُصْرُكُم َّللاه ٌَ  ( الدور الثانً 3102)                                            )) إِْن 

 ة عتب ٌا أحبتنا   ولٌتكم لم تغٌبوا عن مآقٌنا قال الشاعر : و الت ساع
 هناك حذف فً كال النصٌن ، قدر المحذوف ذاكراً حكم حذفه        

  الخبر محذوف تقدٌره موجود حكم الحذف جائز/  َفاَل َغالِبَ ج /   
  اسم الت محذوف تقدٌره الساعة  ، حكم الحذف واجبالت ساعة عتب /        

 

ْلَبُثوا إاِل َساَعًة ِمْن َنَهاٍر َبالٌغ  َوال َتْسَتْعِجلْ لَُهمْ  ))قال تعالى  -321 ٌَ ٌُوَعُدوَن لَْم  َرْوَن َما  ٌَ ْوَم  ٌَ ُهْم   َكؤَنه

ٌُْهلَُك إاِل اْلَقْوُم اْلَفاِسقُونَ                          ( الدور الثانً 3102)                                          (( َفَهلْ 
 ورد النفً فً موضعٌن أشر إلٌهما موضحاً نوعٌهما     

 ضمنً بأسلوب االستفهام المجازي المتضمن معنى النفً نفً -،  هل :   نفً ظاهري -ج/  لم :          
 

ًّ فما لً فً الفإاد نصٌبُ  -320  ( الدور الثانً 3102)                     وٌظهر قلبً عذرها وٌعٌنها     عل

 لن ٌظهَر    ج /       ل الوارد أوالً بأداة نفً تنفً المستقبل نفٌاً مؤكداً وبال قرٌنة انِف الفع (0
 لما ٌعنها  ج/انِف الفعل الوارد ثانٌاً بأداة ٌتوقع بها حدوث النفً                              (3
 

 ( الدور الثانً 3102) قال الشاعر:اصفو وأكدر احٌانا لمختبري   ولٌس مستحسناً صفو بال كدراً    -323

 مستحسناً ،خبرها   صفو / أسمها لٌس   ج/                    ورد فعل أفاد النفً بٌن معمولٌه  (1
 ) ال كدَر مستحسناً ( حٌن تقول)ال(  الواردة فً البٌت ؟ وماذا تسمً) ال (  ماذا تسمً (3



 ستاذ : مهند شاكر الطائًأعداد األ 70573560000

 
 

04 

 

 التفوق يف السادس رحلة

         زض٘بءأالع      
 

 ( نافٌة للجنس -: ) ال كدرَ    نافٌة غٌر عاملة اعتراضٌة بٌن الجار والمجرور ال ج / 
 
 
ك٤ِو٢َِ ااِلّ ثِبلّلِ )هاٍ ذؼا٠ُ  -1 ْٞ ب رَ َٓ َٝ ب اْعزَطَْؼُذ  َٓ ْٕ أُِس٣ُذ ااِلّ اإِلْصالََػ    ٍٝ( اُذٝس األ 1989)                   ( اِ

 ػشاب أُغرث٠٘ ك٢ ًَ حاُح ؟اٌُش٣ٔح اعرث٘اء٣ٖ  ك٤ٌق ٣ٌٔ٘ي أ ٣حِٗٔح ك٢ ا٥

 شثٚ جِٔٚ جاس ٝٓجشٝس -: ثبلل             حٗظثٚ اُلرح حتٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓ ٓلؼٍٞ -:اإِلْصالَػَ /ط           

                                                             ٍٝ( اُذٝس األ1989)                                                                           :  رؾزٚ خػ ػشة ٓبأ  -2

                                ٌب    ٗٔب    اػذ ػ٤ب٢ُ شؼجخ ٖٓ ػ٤بُٝا سعٞ عٞاىخال هللا ال أ

 حٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب تاُلرح -: ،هللاهو تقدٌره وجوبا مستتر ضمٌر والفاعل الفتح على فعل ماضً-: /خالط

 ٗاك٤ح ؿ٤ش ػآِح ، -: ال      اعْ ٓجشٝسح ُلع اُجالُ -:هللا حشف جش ، -:خال ٣ٝجٞص

 ٗا ُضٔٚ ٝاُلاػَ ض٤ٔش ٓغررش ذوذ٣شٙ أكؼَ ٓضاسع ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ ا -: أسعٞ  

 حضاكاف ض٤ٔش ٓرظَ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ جش تاإلٝٛٞ ٓضاف ٝاٌُ جأُوذس حٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرح -: عٞاى
 

   ( اُذٝس اُضب1989٢ٗ)                       ٠ُ أٌُبسّ ٣٘غتعٞاى ا ؽذا  أكِْ ٗغذ       ٘ب ك٢ اُجالدِ شثْ كِوذ ظَ  -3
 ٣اىإال إ ط/                       ذثاع ؟ب)إال( تذال ٖٓ )عٟٞ ( ٝاخرشخ األٓارا ذوٍٞ ُٞ اٗي اعرث٤٘د 

 

  (اُذٝس اُضب1989٢ٗ)                       ال ظ٤وخ ٝاٗلشاعٜب  َٛ اُذٛش اال ؿٔشح ٝاٗغالإٛب     ٝش٤ي ٝا -4
 الكالم منفً والمستثنى منه غٌر موجود فً الكالم/ ٓلشؽ ، ط   ش اُغثة ذغ٠ٔ االعرث٘اء اُٞاسد ؟ ارً آار

 

ْلَتِفْت ِمْنُكْم أََحٌد إاِله اْمَرأََتكَ قال تعالى ) -5 ٌَ   ٍٝ( اُذٝس األ1990)                                                 (َواَل 

 وجهان ، ما هما ؟ ولماذا ؟ ( اْمَرأََتكَ )فً أعراب 
 ٓش٣ٖث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ حٌٔٚ جٞاص األ/ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب أٝ تذٍ ٓشكٞع ، ألٕ االعرط             

 

  ٍٝ( اُذٝس األ1990)                                                                         ػشب ٓا ذحرٚ خظ     أ -6

 ششا أُط٠ ث٘ب ػ را خت  ك٤ٌق ا     ٤ُِخ شٞهب ُٝٔب ٣ٔط ٢ُ ؿ٤شُ أ 

 ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحححاٍ ٓ٘ظٞب -: شٞهب    ػشاب حشف اعرلٜاّ ال ٓحَ ُٚ ٖٓ األ -: أ ط/          

         شثٚ جِٔٚ جاس ٝٓجشٝس  -: ٢ُ  حٓضاسع ٓجضّٝ تحزف حشف اُؼِ -: ٣ٔطِ  ٗل٢ ٝجضّ ٝهِة ، -: ُٔب        

 ٓجشٝس  ٤ُٚٓضاف إ -: خ٤ُِ  كاػَ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح ٝٛٞ ٓضاف  -: ؿ٤شُ         
  

َٝ هاٍ ذؼا٠ُ  -7 ُٞ ذَ ب ٣خَ َٓ )  ُٝ شؼُ ب ٣َ َٓ َٝ  ْْ ُٜ ٗلغَ أال ا َٕ ػ   ( اُذٝس اُضب1990٢ٗ)                                   (   ٕش

 الجملةالكالم منفً والمستثنى منه غٌر موجود فً /ٓلشؽ ، ط            ؟ َْ ٓا ٗٞع االعرث٘اء اُٞاسد ؟ ٍُٝ 
 

ِٚ ك ٣غزششْ ُْٝ  -8 َْ ؿ٤ش ٗلغِ  ٢ سأ٣      ( اُذٝس اُضب1990٢ٗ)               اُغ٤ق صبؽجب   ٚ      ُْٝ ٣شَض أال هبئ
 ػشاب أُغرث٠٘ ٓغ ت٤إ اُغثة؟عرث٘اء٣ٖ ٝت٤ٖ ٗٞػ٤ٜٔا، ٝٓا حٌْ أدٍ ػ٠ِ اال

 جملةالالكالم منفً والمستثنى منه غٌر موجود فً ػشاب حغة أُٞهغ، ٓلشؽ ، األ -:ؿ٤شط/               
ٝاجة اُ٘ظة ُروذّ أُغرث٠٘ ػ٠ِ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ  -:هبئْ                 

  ( اُذٝس اُضب1990٢ٗ)                                                                            رؾزٚ خػ  ػشة ٓبأ  -9

ٍُ ٕ ع٤ٞكَ ا ؿ٤شَ ك٤ْٜ  ٝال ػ٤تَ               زبئت ِ اٌُ ٖٓ هشاعِ  ْٜ     ثٜٖ كِٞ

 مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة وجوباً  منصوب مستثنى -: ؿ٤شَ  / ط                  
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  ٍٝ( اُذٝس األ1991)                                              هاٍ ذؼا٠ُ   -10

 حغة ٓٞهؼٚ ٖٓ اُجِٔح ؟ٝٓارا ذغ٢ٔ االعرث٘اء ؟ ال(ُٔارا ٣ؼشب االعْ اُٞاهغ تؼذ )إ            

 ،، ٓلشؽ  الجملةالكالم منفً والمستثنى منه غٌر موجود فً / ألٕ ط               

  ٍٝ( اُذٝس األ1991)                                                   (   )هاٍ ذؼا٠ُ  -11

 ٝاجة اُ٘ظة ،، ذاّ ٓثثد ٓ٘وطغ ط/                   ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ ٛزٙ اُحاُح ؟ٝٓارا ذغ٤ٔٚ ؟

  ( اُذٝس اُضب1991٢ٗ)                  اُغلٖ ِ  ع٘ؾخُ اُؾ٢ أث٘ب ػٖ شطٞغ      هِؼذْ صْ أ  ال خطشحٝٓب ٢ٛ ا -12
 خثش ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح  :ُش ؿ٤،   ٝٓب ٢ٛ ؿ٤ُش خطشح   /ط  ػشاتٜا ؟اعرثذٍ ب)إال( )ؿ٤ش( ٓث٤٘ا إ

 

  ( اُذٝس اُضب1991٢ٗ )                       اى ٓع٤غ ال ًَ عٔؼ ؿ٤شى ا٤ُّٞ ثبغَ   ًَٝ ٓذ٣ؼ  ك٢ عٞا  -13

 ؟ ٍٝ ؟ ٝعٔٚ ؟ ٝارًش اُغثةعرث٘اء اُٞاسد ك٢ اُشطش األٝضح ٗٞع اال 

  ثنى من جنس المستثنى منهالمستٝ ،اُجِٔح ٓثثرٚ  ربّ ٓزصَ ٓضجذ ط/              
     

  ( اُذٝس اُضب1991٢ٗ)                                                                        ػشب ٓا ذحرٚ خظ      أ -14

ُٖ اُلز٠     ٝٓب األ ُٚ رخٞكَ ال ٓب ا ٓب اُخٞفُ   ٓ٘ب اال ٓب ٣شاٙ اُلز٠ أ ٓ

 داج اعرث٘اء ِٓـاج أ -:اال ٓثرذأ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح ،  -:اُخٞف ٗاك٤ح ِٜٓٔح ،  -: ٓب ط/            

 ك٢ ٓحَ سكغ خثش  ٓٞطُٞح ٓث٤٘ح   -: ٓب                
 

ٍُ أ كغٔؼز٢٘ أ اؽذْٛ : هبٍ  -15 ْْ ؟ هبٍ : ًزُي هبٍ:ا خ٤شاأل هٞ ٍُ ذ أكو،٣بْٛ كبسؽ َ   هٞ َْ ا ش٢ء   ً                                                                               ٍٝ( اُذٝس األ1992)  ال اُشز
 خشٟ ؟َ اعزض٘بء ٓشح ٝؽشف اعزض٘بء ٓشح أال( كؼ٤ًق رؼشة )اُشزْ ( ُٞ اٗي اعزجذُذ ة)ا 

 ٝػالٓح جشٙ اٌُغشج اعْ ٓجشٝس -: ػذا اُشزْ،ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح  ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب:ٓب ػذا اُشزْ/ط
 

  ٍٝ( اُذٝس األ1992)                                                                       ػشب ٓا ذحرٚ خظ       أ -16

 دةعبءرٚ ٖٓ األ ص٘بئغ الا       ٓب ُٚ ؽغتٓؾغٞد كؼَ ٝسب 

 ٓثرذأ ٓؤخش ٓشكٞع تاُضٔح  -: ؽغتُ  جاس ٝٓجشٝس ك٢ ٓحَ سكغ خثش ، -: ُٚ، ا ٗاك٤ح ِٜٓٔح اإِلْصالََػ  ط/

 ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب أٝ تذٍ ٓشكٞع  -: ص٘بئغاعرث٘اء ، داج أ -: الا        
 

ٍُ َ٘ ب ٣َ َٓ  ىَ ؼٔشُ َُ  -17 ََ اُلَ  ب   ( اُذٝس اُضب1992٢ٗ)                                 ٞس جُ صَ  غتُ زَ ؾْ ُٓ  ِتِ ٢ اُوَ وِ      رَ ال  ا ع
 ٓارا ٣غ٠ٔ االعرث٘اء اُٞاسد ؟ ٤ًٝق ذؼشب ) اُلضَ (؟ -1   

ََ : –شؽ / ٓلط                          ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح  -اُلض

 ال( ك٤ٌق ذؼشتٜا ؟ ارًش اُغثة؟ٞ اٗي اعرثذُد ) ؿ٤ش ( ب) إُ-2   

 .  كاػَ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح ،،، ألٕ االعرث٘اء ٓلشؽ  -:ؿ٤شُ / ط                        
 

18-   ٍْ    ٍٝ(اُذٝس األ3991)         ؽضا٢ٗ د٤ٗب ثؤ ٝاُصجش ألٕ ػصلذ      عٞا١ ثٚ  ع٢ِ٘ ػٖ اُذٛش ال رغب
 عِٞب االعرث٘اء ، ٓؼِال رُي أػشب االعْ اُٞاسد ك٢ أ -3

 ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح اُوذسج ٝٛٞ ٓضاف ،، ألٕ االعرث٘اء ٓلشؽ  -: عٟٞط/ 

 (الجملةه غٌر موجود فً الكالم منفً والمستثنى من)                                                       

 ال( ؟ ذظٞؽ اُؼثاسج ؟ ٓؼشتا ٓا تؼذ ) إ ال( ب)عٟٞ ( ك٤ٌقإٗي اعرثذُد )إ ُٞ -2

 .  ، ض٤ٔش ٓ٘لظَ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ ٗظة ٓلؼٍٞ تٚ اال أ٣ب١ ط/                                        

  ٍٝ( اُذٝس األ1993)                                                                       ػشب ٓا ذحرٚ خظ     أ   -19

 ثبه٤ب  – خال اُؾت – هللا ٓب ش٢ءُ  را ٓب ك٤٘زْ        كٞدػٞٗب ٝٓب ٣جو٠ ا
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 ٓلؼٍٞ تٚ  -: اُؾتَ  ، هو تقدٌره وجوبا مستتر ضمٌر والفاعل الفتح على مبنًٓاض٢ كؼَ  -: خال/ط

 أعْ ٓجشٝس -: اُؾتِ  حشف جش ،، -: خال   

 ( اُذٝس اُضب1993٢ٗ)   (؟ ٝثن رُي تاُواػذج ؟٤ًق ذؼشب )ؿ٤ش غؼبّ ؿ٤ش ٛزٙ اٌُشاس٣ظ  ٤ُظ ػ٘ذ١ ٖٓ  -20

 .  ،،االعرث٘اء ذاّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمةوجوباً  منصوب مستثنى -:شَ ؿ٤ط/      

 ( اُذٝس اُضب1993٢ٗ)   ٛٞاالر١ ٣ضٕ  ك٢ اُجؾش خ٤ْ ُألػذاء أ ال ٓضَرطِت اُضؤس ا ال :ػشب ٓا ذحرٚ خظأ -21

 كؼَ ٓضاسع ٓجضّٝ تاُغٌٕٞ ٝحشى تاٌُغش ُِرخِض ٖٓ اُرواء اُغا٤ًٖ٘ -: رطِتِ  ٗا٤ٛح جاصٓح ، -:الط/ 

  حٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرح -: سَ اُضؤ ٝاُلاػَ ض٤ٔش ٓغررش ذوذ٣شٙ أٗد ،،،

ََ  داج اعرث٘اء ِٓـاج ،أ -: اال                          .  حتاُلرح حاٍ ٓ٘ظٞب -: ٓض
 

  ٍٝ( اُذٝس األ1994)                       عذ ُٜب     عٞاى ٣غٞد ٣ٝلزذ١  ك٤عٚ ثؾشاٝٓب ٛٞ اال دسح ُْ أ  -22

 .٣اى إال إ ط/                             ال( ب)عٟٞ( ٌٓٔ٘ا كٔارا ذوٍٞ ؟إح٤ٖ ٣ٌٕٞ اعرثذاٍ )       
 

 ٖٓ ٗغجزٚ ؿصخ ٝٛٞ :  ٝك٢   ٠ػشجزٚ ُألال ث٤زب ٗغٓب ٗؾِذ أؽذا ش٤ئب اطٔؼ٢  هاٍ األ -23

 ٍٝ( اُذٝس األ1994)                 ُصِؼبٕ اُز١ أٌٗشد     ٖٓ اُؾٞادس اال اُش٤ت ٝابٌٗشر٢٘ ٝٓب ًٝ أ           

 طٔؼ٢ ٗي جؼِد االعرث٘اء اُراّ ٓلشؿا ٝاألداج )عٟٞ ( ك٢ هٍٞ األ٤ًق ذظٞؽ اُؼثاسج ُٞ ا -3

 .  ؽذا عٟٞ ث٤ذ  ٗؾِذ أ ٓب /ط                        

 جاتري  تاُواػذج ا أال( ك٢ اُث٤د عاٗذاالعْ  اُٞاهغ تؼذ )إػشب أ -2

 .،،،ألٕ االعرث٘اء ٓلشؽ  حٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب تاُلرح -: اُش٤تَ ط/                
 

  ( اُذٝس اُضب1994٢ٗ)                شٌٞ عٟٞ اٌَُِ  أٝٓب ًزاى     ُٟ٘ٞ ُْٜٝ ٖٓ ػجشر٢ ػغتُ شٌٞ اأ   -24

 ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أُوذسج ُِرؼزس . -: عٟٞ ط/              ٤ًق ذؼشب )عٟٞ( ؟
 

  ( اُذٝس اُضب1994٢ٗ)         ٤ًق ذؼشب )ؿ٤ش( ٓغرؼ٤٘ا تاُواػذج                ؟    ػٔٞا صجبؽب ؿ٤ش ٛشّ -25

 عرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓثثد،، ألٕ أالمضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب مستثنى /ط         
 

  ٍٝ( اُذٝس األ1995)                                    ال كز٠ ٤ٓضاٗٚ ساعؼ ٣زغ٠ِ اُؾٞساء ٖٓ خذسٛب    ا ال -26
 كاػَ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح  -: كز٠ /ٓلشؽ ،ط         ػشب ًِٔح )كر٠(ُ٘ا االعرث٘اء ك٢ اُ٘ض ٝأ عِْ   

 

ُٔ  َٜكَ هاٍ ذؼا٠ُ ) -27   ( اُذٝس اُضب1995٢ٗ)                 (                          ٤ٖجِ اُ

 ٓلشؽ  ط/                           ٓا ٗٞع االعرث٘اء ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ؟                        
 

  ( اُذٝس اُضب1995٢ٗ)                                      ث٢٘ اٗظ ث٘لغي كبٕ اُوّٞ ٓب ُْٜ ؽبعخ ؿ٤ش١   ٣ب  -28
 ٓا ُْٜ حاجحُ أال أٗا   ط/     ذثاع ؟ ( ٓخراسا األال( تذال ٖٓ )ؿ٤ش إ٤ًق ذغرث٠٘ ب )               

                         

                                                               ذٝس اُضب٢ٗ( ا1995ُ)   ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ط/       .كٔا ٗٞع االعرث٘اء ال اعزشام اُشؿذٗؼ٤ْ ُٜب ا الهِ٘ا :  ُٞ -29
 

  ( اُذٝس اال1996ٍٝ)                                                            خالم   ٓب سكغ ش٢ء األْٓ اال األ -30
 ػشاب ؟ ٝٓا اُغثة ؟ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ب)إال( ٖٓ األ -3

 ، ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢  حُثذ٤ُة ػ٠ِ أالعرث٘اء أٝ األذثاع ػ٠ِ آش٣ٖ اُ٘ظٞاص أألج ط/         

 ) اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ (                                    

 خالم ِ أأل األخالمِ  ، ؿ٤شُ  / ؿ٤شَ ط                 داج )ؿ٤ش(تذالً ٖٓ )إال(األ ٤ًق ذظٞؽ اُؼثاسج ُٞ ًاٗد-2
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  ( اُذٝس اُضب1996٢ٗ)                                                   ال اُٞك٢ ك٢ أُِٔبدخال هللا ال اسرع٢ ا  -31

 ا ٔٝضحٜ  ٕػشاب ُلع اُجالُح  ٝجٜاك٢ أ -3

 جشٝس أعْ ٓ-: هللا( حشف جش، خال)ٝ ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ،،،أ -: هللا ، كؼَ ذاّ -: خال) / ط               

 ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ، الٕ أالعرث٘اء ٓلشؽط/ال( ٓ٘ظٞتا ؟ ٝٓارا ذغ٢ٔ االعرث٘اء ؟ ُٔارا ٝسد أُغرث٠٘ ب)إ-2

ُّ ٣َ  ْْ ُٜ َٗ ًؤهاٍ ذؼا٠ُ )    -32 ْلَبُثوا لَمْ  ٜٗبُٝ شُ ٣َ  ٞ ةً  إاِله  ٌَ ٌه   ٍٝ( اُذٝس األ1997)              (          ُضَحاَها أَوْ  َعِش

 /   ٓلشؽط                          ٓارا ذغ٢ٔ االعرث٘اء ؟                          
 

  ٍٝ( اُذٝس األ1997)                       ٝال رشٟ ك٢ ؿ٤ش اُصجش ٓ٘وصخ      ٝٓب عٞاٙ كبٕ هللا ٣ٌل٢٘٤   -33
 االعرث٘اء ذاٍ )إال( ب)ؿ٤ش ( ٝعِْ ٍٝ تؼذ اعرثاػذ ًراتح اُشطش األ

 ك٢ اُظثش ،،، االعرث٘اء ٓلشؽ  إال   ط/                                                                

  ( اُذٝس اُضب1997٢ٗ)                                                ال ٗغزؼ٤ٖ ثـ٤ش هللا ٝال ٗزًَٞ ػ٠ِ عٞاٙ    -34
 ال(ذظٞؽ اُؼثاسج ُٞ اٗي اعرثذُد تاألداذ٤ٖ )إٓا ٗٞع االعرث٘اء ٤ًٝق  

 ٤ٚال رغزؼ٤ٖ اال ثبلل ٝال رزًَٞ اال ػِ.  / ٓلشؽ ط                                                     

 ٍٝ( اُذٝس األ1998)              (هاٍ ذؼا٠ُ )  -35

                               رث٠٘ ؟ ُٝٔارا ؟                                                  ٤ًق ذؼشب أُغ             

 ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب ٝجٞتاً ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ -:٣ٝغٞص ك٤ٚٓلؼٍٞ ألجِٚ ألٕ االعرث٘اء ٓلشؽ ،  : ثزـبءَ /اط  
 

 ٍٝ( اُذٝس األ1998)                                         ال ثٜب   ثذاٌْٗ صٖٔ اال اُغ٘خ كال رج٤ؼٞٛب ا٤ُظ أل  -36

 ٞطح تاُشٌَ ؟ثال( ٝاػذ طٞؽ اُجِٔح ٓضاعرثذٍ ) ؿ٤ش ( ب)إ            

 ثـ٤شٛب اُج٘ح كال ذث٤ؼٞٛا   ؿ٤َش ،ؿ٤شُ تذاٌْٗ ثٖٔ ٤ُظ أل/ ط                           

  ( اُذٝس اُضب1998٢ٗ)                              ثبُٞد ٔغياُز الؽغ٘ي ؿ٤شٙ     ٝال عجت ا كٔب٢ُ شل٤غ ػ٘ذَ   -37
 ك٢ طذس اُث٤د اعرثذاٍ تاعْ االعرث٘اء حشكا ٓؼِال-3

 ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ )اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ(  ٣بٙ أٝ اال ٛٞاال ا/ ط     

 ػشب ٓا ذحرٚ خظ أ -2

 ٠٘ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أٝ تذٍ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔحٓغرث -: اُزٔغيط/          
 

  ٍٝ( اُذٝس األ1999)                                       ُْ ٣جن ٢٘ٓ ؽجٜب ٓب خال     ؽشبشخ ك٢ ثذٕ ٗبؽَ  -38
 ٓا اُز١ ذلؼِٚ ُرجؼَ أُغرث٠٘ جائض  اُ٘ظة  ٝاُجش ؟ -3

 ُْ ٣جن ٢٘ٓ ؽجٜب خال     ؽشبشخ ك٢ ثذٕ ٗبؽَ               ٗحزف ٓا أُظذس٣ح ط/              

 داج االعرث٘اء  أُزًٞسج  ك٤ٌق ذؼشب  أُغرث٠٘ ؟ال( ٓٞضغ أإرا ٝضؼد )إ -2

 ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح  ط/             
 

ٍَ ا عؤُزي  -39   ( اُذٝس اُضب1999٢ٗ)                 عٟٞ ػلٞٙ ٓب دٓذ رشعٞ  ٝرغبٍ     ؽبعخاُ٘بط َ  ال رغب
 ػشاب )عٟٞ( ؟ٕ حزكد )حاجح( ك٤ٌق ذٞجٚ أث٠٘ ؟ أٓا حٌْ أُغر      

 ُٚثذ٤ُأٝ األذثاع ػ٠ِ أ ٓش٣ٖ اُ٘ظة ػ٠ِ أالعرث٘اءجٞاص أأل ط/          

 ٓلؼٍٞ تٚ ثإ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أُوذسج -ذؼشب : عٟٞتؼذ حزف ًِٔح حاجح  
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2000)                                                                ُْ ٣جن عٟٞ رِي أُوصٞسح   -40
 / ٓلشؽ ،،، كاػَ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح أُوذسج ُِرؼزسط   ػشاب أُغرث٠٘ ؟ ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ٝٓا أ 

  ٍٝ( اُذٝس األ2000)                                             ٤ُٚ عٞاٙ  ٖٓ ُؼجذ أرُٚ ٓٞالٙ كٔب ُٚ شبكغ  ا  -41
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  ٗٞع االعرث٘اء ؟ اعرثذٍ ب) عٟٞ ( حشف اعرث٘اء  ٝاػذ طٞؽ اُجِٔح ٓؼِال  ٓا

 )اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ(           ال ٛٞاال ا٣بٙ أٝ ا/ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ ،،ط      
 

َْ٘ذُٙ اِ هبٍ رؼب٠ُ )  لَبَػخُ ِػ ْ٘لَُغ اُش  اَل رَ َٝ َُُٚ َٕ ْٖ أَِر َٔ   ( اُذٝس اُضب2000٢ٗ)   ٓلشؽ ط/           عْ ِاالعرث٘اء    (  ال  ُِ

  ( اُذٝس اُضب2000٢ٗ)                              ال    ٓب رشاٙ ٝاُؾن ٗؼْ عج٤الا ٤ُظ ٢ُ ٖٓ ٝهبئغ اُؼصش  -42
 ٍٞ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ سكغ اعْ ٤ُظاعْ ٓٞط -: ٓب/ ط               ػشاب )ٓا ( ؟ٓا أ                   

 

  ٍٝ( اُذٝس األ2001) ال هللاٝهللا ٓا أطِوي أحُذ إ ط/   اجؼَ االعرث٘اء أُلشؽ ذآا   ال هللاٝهللا ٓب أغِوي ا   -43
            

                                                                  ٍٝ( اُذٝس األ2001)                    ٢ٗ ُغذ را ٓبٍأ ؿ٤ش ٢ٗ ػ٘ٚ ك٢ عؼخ    ٝك٢ ؿ٠٘ اثِؾ ع٤ِٔبٕ أ -44

 مضاف وهو الفتحة نصبه وعالمة منصوب مستثنى -:غٌرط/                         ػشب ٓا ذحرٚ خظأ        
 

  ٢ٗ( اُذٝس اُضب2001)                  (     ؿ٤شٙ سة   ٗب ٝاٗزْ ٌِٕٓٔٞ ُشة الٝاٗٔب  أ) ٓبّ ػ٢ِ )ع(هبٍ األ  -45

 ٕ ٝجذخ أ –ػشاب )ؿ٤ش ( اعرٞك٢ اُٞجٞٙ أٌُٔ٘ح ٓا حٌْ أ        

 ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح ٝ تذٍ ٓشكٞعأٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب  -: عٞاص أألٓش٣ٖ ط/   
 

46-   َّ   ٍٝاُذٝس األ (2002)                                                                 ال ْٛٓشٜٞد ُْٜ ا ْٛ اُوّٞ ال هٞ
 ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢  ط/                      أ١ ٗٞع ٖٓ االعرث٘اء ٝسد ك٢ اُ٘ض ؟                         

ْْ هبٍ رؼب٠ُ )  -47 ُْٜ٘ ِّٓ ُْ٘ٚ ااِل  ه٤َِِال   ِٓ   ( اُذٝس اُضب2002٢ٗ)                                                      (    كََشِشثُْٞا 
 اُض٤ٔش اُٞاٝ ط/                    ٣ٖ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ؟االعرث٘اء ذاّ ٓثثد ٓرظَ  كأ                       

َٖ  هبٍ رؼب٠ُ )  -48 ٤ ِٔ َِْؼبَُ ٌش ُِ ًْ َٞ ااِل  ِر ُٛ ْٕ  ( اُذٝس اُضب٢ٗ 2002)                                                   (    اِ

 ٓلشؽ  ط/                            ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ؟ االعرث٘اء  عْ ِ               

 ( اُذٝس اُضب2002٢ٗ)                 جاتري    كٔا حٌْ ) عٟٞ ( ؟ ٝثن أ  عالػ عٟٞ أُذكغ الُٞ هِ٘ا    -49
 ٚٝأُغزض٠٘ ٖٓ ع٘ظ أُغزض٠٘ ٓ٘ خألٕ اُغِٔخ ٓ٘ل٤ ُٚجذ٤ُأألرجبع ػ٠ِ أ ٝاص أألٓش٣ٖ اُ٘صت ػ٠ِ أالعزض٘بء أط/عٞ

 

  ٍٝ( اُذٝس األ2003 )                                       (   هاٍ ذؼا٠ُ )  -50

 ٣ح اٌُش٣ٔح ؟ ارًش اُغثة ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ ا٥ 

 ٠ ٓ٘ٚ)ذاّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ(ٝاجة اُ٘ظة ، ألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٤ُظ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٘ط/                

  ٍٝ( اُذٝس األ2003)                                  ثالءُ  الاهبٓخ  ك٢ اُجالد    ٣ٜبٕ ثٜب اُلز٠ ٝٓب ثؼط أإل  -51

 ٓلشؽ ط/                           ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟                    

ْٕ هبٍ رؼب٠ُ )  -52   ( اُذٝس  اُضب2003٢ٗ)                                                           ( أُِس٣ُذ ااِلّ اإِلْصالَػَ  اِ

 ٓلشؽ  ط/                           ؟ٓا ٗٞع االعرث٘اء                            

َِ  َٖ َٓ  ثوطغ   يَ ِِٛ ؤث شِ عَ ؤكهاٍ ذؼا٠ُ )  -53 ( اُذٝس 2003)           (   ا٤ُِ

  اُضب٢ٗ

 ذي ( ؟ ُٝٔارا ؟ أػشاب ًِٔح ) آشأٓا اُز١ ٣شاٙ اُ٘ح٣ٕٞٞ ك٢  

 ،ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓ٘ل٢ ٓرظَُٚثذ٤ُة ػ٠ِ أالعرث٘اء أٝ األذثاع ػ٠ِ أاُ٘ظط/

  ٍٝس األاُذٝ(2004) أٝضح اُلشم ت٤ٖ اُرؼث٤ش٣ٖ ذحرٜٔا خظ اُؼوالء ؿ٤شَ ال ر٘بهش  ػ٤ِٔخ ، ؿ٤شُ ٛزٙ ٓ٘بهشخ  -54

  داج اعرث٘اءأ        ؿ٤ش -: ؿ٤ش اُؼوالء،        داج ٗل٢ؿ٤ش      أ -:   ؿ٤ش ػ٤ِٔخ ط/           
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  ٍٝاُذٝس األ(2004)                   عق ُٝغذ ػ٠ِ ش٢ء عٞاٙ ثؤ ال ػ٠ِ اُوشة ٌْٓ٘     ٝٓب أعل٢ ا -55

 ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢  -:عٟٞ    ،  ٓلشؽ  -: ػ٠ِ اُوشةال ا ط/               ُشطش٣ٖ ؟ٓا ٗٞع االعرث٘اء ك٢ ا -3

 ٣بٙ أٝ اال ػ٤ِٚاال ا،  ػ٠ِ ؿ٤ش اُوشة ٌْٓ٘ ط/ػشات٢ ( ٓشاػ٤ا اُحٌْ األضغ )ؿ٤ش( تذٍ) إال( ٝ)إال( تذٍ)عٟٞ -2

( اُذٝس 2005)))هاٍ ذؼا٠ُ 65

ٍٝاأل

اُحاُح ؟ ٝٓا داج ٗل٢  كٔا ٗٞع  االعرث٘اء  ك٢ ٛزٙ ٣شٟ اُثاحثٕٞ ك٢ أعا٤ُة  اُ٘حٞ  إٔ )ٓا( ٣ظح اػرثاسٛا  أ 

                                  ًٔا ٝسدخ ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓشكٞػح ؟     خض١ػشاب أ

 خثش ٓشكٞع ٝ ػالٓح سكؼح اُضٔح -: ١خض – االعزض٘بء ٓلشؽ ط/                       
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2005)                 ٜٗب       ٝؽش٤خ  ثغٞاْٛ ال رؼجنٓغ٤ٌخ  اُ٘لؾبد  اال أ هاٍ اُشاػش :  -57

 ٓلشؽ -:  ثغٞاْٛ ،،  ٓ٘وطغ ذاّ ٓثثد:ٜٗب اال أ/ طك٢ هٍٞ اُشاػش  اعرث٘اءإ دٍ ػ٤ِٜٔا ٓث٤٘ا ٗٞػ٤ٜٔا -3

 / إال تْٜط                   اُشطش اُثا٢ٗ عٟٞ ك٢ ال باعرثذٍ إ -2
 

 اُضب٢ٗ ( اُذٝس2005)                         ٝٓب ٛبط ٛزا اُشٞم اال ؽٔبٓخُ    دػذ عبم  ؽش  رشؽٚ ٝرشٗٔب -58

 ٔآحُ ٝٓا ٛاج ٛزا اُشٞم احذ إال ح ط/                                  ذآاً  ٤ٍٝد األأجؼَ االعرث٘اء ك٢ اُث           
   

  ٍٝ( اُذٝس األ2006)                           ذ٤ح :      أُغرث٠٘  ك٢ اُ٘ظٞص اٌُش٣ٔح ا٥ ػشابٓا حٌْ أ -59

ََ ااِل  ه٤َِِال   هبٍ رؼب٠ُ ) -1 ِْ اُِ ٤ْ ٤َْٗب )هبٍ رؼب٠ُ  -2( .هُ َُْؾ٤َبِح اُذُّ زَبُع ا َٓ ب  َٔ ٌَ  ك٢ِ كَ  (   ا٥ِْخَشِح ااِل  ه٤َِِ

ْْ ااِل  ه٤َِِال   )هبٍ رؼب٠ُ  --3 ُْٜ٘ ِّٓ ُِغ َػ٠ََِ َخآئَِ٘خ   ٍُ رَطِ  الَ رََضا َٝ    ) 

 الضمة رفعة وعالمة مرفوع خبر -2       وعالمة نصبه الفتحة منصوب وجوباً  الاب مستثنى -3 ط/

 وعالمة نصبه الفتحة وجوباً  منصوب الاب مستثنى -1
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2006)      ٤ُظ ُٚ  ٓؤٟٝ عٟٞ اُؤُْ٘غش اال ك٢ ًزبئج٘ب    ًبال ٣٘ضٍ اُ٘صش :هاٍ اُشاػش  -60

   ،،،    ٤ُظ ُٚ  ٓؤٟٝ خال اُؤْ /ط                    ػشب )خال( ٝٓا تؼذٛا اعرثذٍ ب)عٟٞ ()خال( ثْ أ -3

 ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب   -:اُؤْ ..هو تقدٌره وجوبا مستتر ضمٌر والفاعل الفتح على مبنً ماضً :كؼَ خال

 اعْ ٓجشٝس -:اُؤْ حشف جش. -: خال
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2007)    ر ٣غجن اُ٘بئَ اُشؼش ُٔذاػ  هٞٓب عٞاًْ   ٝال ؽٌٔٞا ا:ٝٓب شٌش اشاُشاػ هاٍ  -61

 ، ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب أٝ تذٍ ٓ٘ظٞب عٞاًْ /  ط      ػشب أُغرث٠٘ دٍ ػ٠ِ االعرث٘اء  ك٢ اُث٤د ثْ أ -3

 اال ا٣بًْٝٓب شٌش أُذاػ  /ط             (الث٘اء  ك٢ اُث٤د ٓلشؿا تاعرخذاّ )إاجؼَ االعر -2
 

ْْ  هبٍ رؼب٠ُ ) -62 ُٜ ْٗلَُغ َٕ ااِل  أَ ب ٣ُِعُِّٞ َٓ َٝ ْٕ ٣ُِعَُِّٞى  ْْ أَ ُْٜ٘ ِٓ ْذ غَبئِلَخٌ   ٔ َٜ   ٍٝ( اُذٝس األ2007)               (    َُ

 ػشاب أُغرث٠٘  ٓغ اُغثة ٔح اعرث٘اء  دٍ ػ٤ِٚ ثْ ت٤ٖ حٌْ أ٣ح اٌُش٣ك٢ ا٥ 

َٓ  ط/ َٝ ْْ ْٗلَُغُٜ َٕ ااِل  أَ  الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجود فً الجملة،  حسب الموقع،     ب ٣ُِعُِّٞ
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  ( اُذٝس اُضب2007٢ٗ)   ٓٔذٝؽب ػذاى ًلب٢ٗ سَ ششاف اعزٌضش اُ٘ذٟ    كِْ أٓشسد ػ٠ِ األ: هاٍ اُشاػش  -63

 جٞاص اُ٘ظة أٝ اُجشط/                  ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ اُث٤د اُشؼش١ ؟  -3                     

 إال إ٣اى ط/             داج االعرث٘اء اُٞاسدج ك٢ اُث٤د ٝؿ٤ش ٓا ٣ِضّ )إال( تأاعرثذٍ  -2                    

                                          ( اُذٝس األ2008ٍٝ)    (ٓا ٗٞع االعرث٘اء ك٢ اُجِٔح أٗلح اُزًش؟اُ٘ظْ ال اخزصب ساك٢ اٌُالّ  ػ٤تَ  الٗوٍٞ ) -64

 ك٢ ًال اُجِٔر٤ٖ تام منقطع منفً /ط          ( ال عٔبٍ اُ٘ظْػ٤َت ك٢ اٌُالّ ا الٝٓا ٗٞػٚ إرا ه٤َ )

ْٖ )هاٍ ذؼا٠ُ  -65 ِٓ  َْ َٛ  ْْ ٌُ َٖ  َخبُِن َؿ٤ْش هللا  ٣َْشُصه ِٓ  َٕ ٌُٞ َٞ كَؤَٗ ٠ رُْئكَ ُٛ اأْلَْسض اَل اَُِٚ ااِل   َٝ بء  َٔ    اُغ 

                ٌَ ثَْذ ُسُع زِّ ًُ ثَُٞى كَوَْذ  زِّ ٌَ ُ٣ ْٕ اِ َٝ  ْٖ ٞسُ  هَْجِِيَ  ِٓ ُٓ ِ رُْشَعُغ اأْلُ ا٠َُِ هللا  ِ َؽن   َٝ ْػَذ هللا  َٝ   ٕ َٜب اُ٘ بُط اِ  ٣َب أ٣َُّ

٤َْٗب                 َُْؾ٤َبحُ اُذُّ ُْ ا ٌُ  ٗ    ٍٝاأل ( اُذٝس2008)                                                    (           كاَل رَـُش 

 ٍٝ ؟ ٓؼِال ا ٗٞع األك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ اعرث٘اءإ كٔ

 الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجود فً الجملةٓلشؽ ،،  -: ؿ٤ش هللا ط/
 

  ٍٝٝس األ( اُذ2008)                          ػشتٚ :                        اضثظ ٓا ت٤ٖ األهٞاط تاُشٌَ ٝأ  -66

 ال ) كٖ ع٤َٔ (٤ُظ اُشعْ ا -2ال ) كٖ ع٤َٔ (  ٓب اُشعْ ا -3

ُٖ ) -1ط/ َُ  ك ُٖ (. ع٤ٔ َُ  : خثش ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔحك  ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح :طلٚ، ع٤ٔ

  طلح ٓ٘ظٞتح تاُلرحح. ع٤ٔال  :  خثش ٤ُظ ٓ٘ظٞب تاُلرحح:ك٘ب    )ك٘ب  ع٤ٔال  ( -2
 

 

  ( اُذٝس اُضب2008٢ٗ)         ظٔشد ؿ٤ش ٛٞاى ك٢ هِج٢ٝال أ صػْ ٛٞاى       : ٓب ًبٕ  ك٢هاٍ اُشاػش   -67

  ؿ٤ش ٛٞاى ٢ء  ش ظٔشدُ ٝال أٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ،/ط  ػشاب )ؿ٤ش ( ؟ ٤ًٝق ذجؼَ االعرث٘اء  ذآا ؟ٓا أ
          

ََ  هبٍ رؼب٠ُ )  -68 ب ََُ٘ب أاَل ُٗوَبرِ َٓ هَْذ أُْخِشْعَ٘ب ك٢ِ َٝ َٝ  ِ َِ هللا  ْٖ  َعج٤ِ ِٓ  ُْ ِٜ زَِت َػ٤َِْ ًُ ب   ٔ أَْثَ٘بئَِ٘ب كََِ َٝ  ِد٣َبِسَٗب 

              ْْ ُْٜ٘ ِٓ ا ااِل ه٤َِِال  ْٞ  ُ َٞ ٍُ رَ ُْوِزَب   ( اُذٝس اُضب2008٢ٗ)                                                            (    ا

    المستثنى من جنس المستثنى منهِح ٓثثرح ٝ، اُجٔ واجب النصب ط/          ػشاب أُغرث٠٘ ؟ ٓؼِالٓا حٌْ أ
 

 ٍٝ( اُذٝس ا أل2009)    (ثغٞاٗبثذا ش أُٖ رضدٛٛزٙ سثٞػ٘ب اُضاٛشح ال( ب) عٟٞ ك٢ هُٞ٘ا :)إاعرثذٍ )  -69

 إال ت٘ا    /ط                                    

  ٍٝ( اُذٝس األ2009)         ٝؽغٖ ظ٢٘ –إ ػلٞد  –ال سعبئ٢    ُؼلٞى اكٔب ٢ُ ؽ٤ِخ  :هاٍ اُشاػش  -70

ذٞجٚ أػشاب  أُغرث٠٘  ّ ُْ ذزًش  ف ) ٓا( ك٢ اُحاُر٤ٖ ٗاك٤ح ِٜٓٔح  كِٔارا ؟ ٤ًٝقح٤ِح ( أ رًشخ )عٞاء أ 

 تواء ًِٔح ح٤ِح ؟ك٢ حاُح  أ

 ، ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب أٝ تذٍ ٓشكٞع -: سعبئ٢      : ِٜٓٔٚ ُروذّ اُخثش ػ٠ِ أُثرذأ ٓب ط/                       

 ( اُذٝس اُضب2009٢ٗ)            ( ال ثؼشض اُؾوبئن ٝرٞص٤وٜبا ٣ٌٖ اٛزٔبّ أُذسط ك٢ أُخزجش ُْٗوٍٞ )  -71

 تغٟٞ ػشع اُحوائن   ط/                ال( ك٤ٚ ؟ٓغرثذ٤ُٖ ) عٟٞ ( ب) إُرؼث٤ش ك٤ٌق ٗظٞؽ ا 
 

 ( اُذٝس اُضب2009٢ٗ)     ال؟٤ًق ذٞجٚ أػشاب أُغرث٠٘ ٓؼِ      ٓب ك٢ اٌُزبة ػ٤ُت  اال ٝظٞػ أُؼب٢ٗ -72

   ال ٓ٘ظٞب ٝجٞتا ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح . االعرث٘اء ذاّ ٓ٘وطغ ٓ٘ل٢آغرث٠٘ ت ط/

 ()اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٤ُظ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ                   
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  ر٤ٜٔذ١( 2010)               ال ربسًب    ُؾ٤ٔٔخ ك٢ اُزشة اٝ ٓزشًٝبٝعذد اُ٘بط اٝٓز٠ :هاٍ اُشاػش  -73

 الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجود فً الجملةٓلشؽ ،  ط/                  ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ُٝٔارا ؟  -3

 ؿ٤َش ذاسىٍ  ط/            ثبُشٌَال( ٓغ اُضثظ اعرثذٍ ) ؿ٤ش ( ب) إ -2
 

 ( ر٤ٜٔذ2010١)             ٝعٔبػ ك٤ب ُٜب ٖٓ خصب٤ٍُظ ك٤ٚ ػ٤ت عٟٞ كشغ ؽِْ    هاٍ اُشاػش :    -74

 ػشاب ) عٟٞ ( ت٤ٖ ٗٞع االعرث٘اء ٓٞجٜا  أ 

 مضاف وهو للتعذر المقدرة الفتحة نصبه وعالمة وجوباً  منصوب مستثنى -: عٟٞ . ربّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ /ط
 

ِٕ )ٝهبٍ رؼب٠ُ   -75 ٣ْزُٞ اُض  َٝ  ِٖ َٖ  اُز٤ِّ ِٖ   غُِٞس ِع٤ِ٘٤ ٤ ِٓ ُْجََِِذ اأْلَ ََٛزا ا ْ  َُوَْذ َخَِْوَ٘ب اإْلِ   َٝ ٣ِٞ ِٖ رَْو َٕ ك٢ِ أَْؽَغ ْ   َْٗغب صُ

 َٖ ََ َعبك٤ِِِ ٕ    َسَدْدَٗبُٙ أَْعلَ ُٞ٘ ْٔ َٓ ْْ أَْعٌش َؿ٤ُْش  بَُِؾبِد كََُِٜ ُِٞا اُص  ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آَ َٔ  ااِل  اُ ِز٣ ٣ٖكَ ثَُي ثَْؼُذ ثِبُذِّ زِّ ٌَ  ب ٣ُ

    َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْؾب ِْ ا ٌَ ُ ثِؤَْؽ  ( ر٤ٜٔذ2010١)                                                                           ((أ٤َََُْظ هللا 

 المستثنى من جنس المستثنى منهاُجِٔح ٓثثرح ٝ(ربّ ٓضجذ ٓزصَ) ٝاعت اُ٘صتط/    ؟ُٔارا ا حٌْ االعرث٘اء ؟ٝٓ
 

  ٍٝذٝس األ( ا2010ُ)   ال رشٟ ُْٜ    ظ٤لب ٣غٞع ٝال عبسا ثٜٔزعْعٟٞ أٝال ػ٤ت ك٤ْٜ  :هاٍ اُشاػش  -76

 ػشاب ) عٟٞ ( ؟ ٓؼِال؟ ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ٝٓا حٌْ أ        

 جنس المستثنى منه لٌس منالمستثنى ٝ ٓ٘ل٤حاُجِٔح . ٝاجة اُ٘ظة .  ربّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغط/                     
 

 ثذال اُٜٟٞٝال سظ٤ذ عٞاًْ ك٢ ؿ٤شًْ     ًبٕ هِج٢ ٓؼ٢ ٓب اخزشد  ُٞهاٍ اُشاػش:   -77

 ( اُذٝس اُضب٢ٗ 2010)                                ال( ٓث٤٘ا  ٗٞع االعرث٘اء ٌٓإ عٟٞ  ٓؼشتا ٓا تؼذ )أضغ إال  

 ك٢ ٓحَ ٗظة ٓلؼٍٞ تٚ أالعرث٘اء ٓلشؽ . ض٤ٔش ٓ٘لظَ ٓث٢٘  ٣بًْاال ا /ط

 ٚاُ٘ظة ُروذّ أُغرث٠٘ ػ٠ِ أُغرث٠٘ ٓ٘ ٣جٞص ك٤ٚ ٝجٞب -ٓالحظح :                                                               

  ٍٝ( اُذٝس األ2011)                                           (    ب  الٓال عَ ا)هاٍ ذؼا٠ُ   -3 -78

َُّ هاٍ اُشاػش   - 2        ؽجبة ٤ٛ٘خ  اُخطتاُضٓبٕ ٝعذرٜب    عٟٞ كشهخ األ ٓص٤جبدِ  ًٝ

 عثاب تؼذ  ت٤إ أُغرث٠٘ ك٢ اُ٘ظ٤ٖ  ٝاخرِلد األعثاب  ارًش رُي اُحٌْ ٓث٤٘ا  األ أُغرث٠٘  ذشاتٚ حٌْ 

 ذاّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٤ُظ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ٍٝاألاُحٌْ ٝاجة اُ٘ظة...   ط/

 ٠ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ذاّ ٓثثد ٓرظَ اُجِٔح ٓثثرح ٝأُغرث٘ اُضب٢ٗٝ                                

ِٕ  ))هاٍ ذؼا٠ُ   -79 ب َٔ ب ٣َُؼِِّ َٓ َٝ  ْٖ َٕ  َؽز ٠ أََؽذ   ِٓ ٞ ُٔ لُْش ك٤ََزََؼِ  ٌْ ُٖ كِْزَ٘خٌ كاَلَ رَ ب َْٗؾ َٔ ب ٣َوُٞالَ اِٗ  َٔ ُْٜ٘ ب ِٓ َٓ  َٕ هُٞ   ٣ُلَشِّ

ْشءِ        َٔ ُْ َٖ ا ِٚ ث٤َْ ْٖ  ثِ ِٓ  ِٚ َٖ ثِ ٣ ب ُْٛ ثَِعآسِّ َٓ َٝ  ِٚ ِع ْٝ َص ِٕ هللّاِ ااِل  ثِ  أََؽذ   َٝ ب بِْر َٓ  َٕ ٞ ُٔ ٣َزََؼِ  الَ  َٝ َٝ  ْْ ُٛ ْْ  ٣َُعشُّ ْ٘لَُؼُٜ َ٣ ) 

  ٍٝ( اُذٝس األ2011)  ٓلشؽ         ط/                    ٓا ٗٞع االعرث٘اء اُٞاسد ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ؟                   
                            

ٍُ أ ك٤ْٜ  ؿ٤شَ  ٝال ػ٤تَ   -80                                                                                    ٍٝ( اُذٝس األ2011)                     ٖٓ هشاع  اٌُزبئت  ٕ ع٤ٞكْٜ    ثٜٖ كِٞ

 ٓ٘ل٢ ٣ظثح أالعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ط/                را حزك٘ا ٓا ذحرٚ خظ؟ ُز١ ٣رـ٤ش ك٢ ٗٞع االعرث٘اء إٓا ا       
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2011)                  ك٢ ثذٕ  ٗبؽَ  ٢٘ٓ  ؽجٜب  ٓب خال     ؽشبشخ   ُْ ٣جنَ ُشاػش : هاٍ ا  -81
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   خال     ؽشبشخ  ك٢ ثذٕ  ٗبؽَ ُْ ٣جن ٢٘ٓ ؽجٜب : /ط              اجؼَ حشاشح ٓجشٝسج ك٢ جِٔرٜا  -3

 ٓلشؽ  ك٢ تذٕ  ٗاحَ  حشاشحٍ  عٟٞحثٜا  ُْ ٣ثن ٢٘ٓ   ط/( ؟ـ)ٓا خالتٓا ٗٞع االعرث٘اء تؼذ اعرثذاٍ)عٟٞ (-2
 

 ٍٝ( اُذٝس األ2011)    ذُ ثؼ٤ ٔضاسُ اُرا دػب    ٖٓ اُؾت داع ٝا  : ؽالٍ ػ٠ِ ػ٢٘٤  اُجٌبءهاٍ اُشاػش    -82

    إال تؼ٤ذُ  ٓا أُضاسُ   /ط                            طؾ ٖٓ جِٔح ) أُضاس تؼ٤ذ ( االع٤ٔح  اعرث٘اء ٓلشؿا       
  

  ( اُذٝس اُضب2011٢ٗ)                                ٓغزٔشحٟ ؿ٤ش شٌٞ    ٤ُظ ُِوّٞ ؽذ٣شُ اُشاػش :  هاٍ   -83

 ٓ٘ٚ  أُغرث٠٘ج٘ظ   ٖٓ أُغرث٠٘ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝ:، ؿ٤شَ ؿ٤شُ  ط/ جاتري  تاُواػذج( ٓٞثوا أ٤ًق ذضثظ حشًح )ؿ٤ش
            

َٕ ااِل  اُغ  )  هبٍ رؼب٠ُ-3  -84 َْ ٣َ٘ظُُشٝ َٜ   ٍٝاأل ( اُذٝس2012)                                                (   بَػخَ كَ

  كبٗٚ ُي ثبم ال اُض٘بءَ اػ٘ي ٝر٘وع٢    ٓٞس رضٍٝ ًَ األ: شهبٍ اُشبػ -2   

 ٓارا ذغ٢ٔ االعرث٘اء ؟ ُٝٔارا ؟ ٝٓا حٌْ أُغرث٠٘ ؟ 

 ػشاب حغة أُٞهغ اُجِٔح .اُحٌْ أأل والمستثنى منه غٌر موجود فً ةمنفٌ الجملة.ٓلشؽ  :ٍٝألا ط/

 : ذاّ ٓرظَ ٓثثد، اُجِٔح ٓثثرح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ. اُحٌْ ٝاجة اُ٘ظةُضب٢ٗا    
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2012)                         ٓا ٣ِضّ اجؼَ )عٟٞ ( اعْ  اعرث٘اء  ٝاجة اُ٘ظة  ٝؿ٤ش -3 -85

                                          عئِخ اُٞصاس٣خ ُْ رٌٖ ك٤ٜب عِٔخ ٤ُـ٤ش اُطبُت ك٤ٜب()ٓالؽظخ األُطالب عٟٞ ٓحٔذ             جاء ا  ط/                         

 /ٓلشؽط                               ؟(ٓا داٝ عٟٞ  ٝجغ اُحغاد  )ٓا ٗٞع االعرث٘اء ك٢ هُٞ٘ا  -2  
 

  ( اُذٝس اُضب2012٢ٗ)   أُوَ عٟٞ ٓؤٟٝ ٘٘ب   ًبُّ٘ٞ ٤ُظ ُٚال ك٢ ٓٞاغال ٣٘ضٍ أُغذ ا : هاٍ اُشاػش  -86

 ػشاتإ ٓا ٛٔا ؟ ُٝٔارا ؟ أك٢ هُٞٚ ) عٟٞ (            

 (اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚاالعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب أٝ تذٍ ٓشكٞع )/ط
 

  ( اُذٝس اُضب2012٢ٗ)     ٝاُؾظ ك٢ اُغغْ عبء ٖٓ ػصجٚ  ٗٔب اُؼِْ ٠ُِٜ٘ ػصت ٝاهاٍ اُشطاك٢ :   -87

 ٝٗبششٝٙ ًٝبشلٞ ؽغجٚ     ال سٝاد ٗغؼزٚ    ا ٓب اُ٘بط                           

 ٓلشؽ ط/                     ػ٤ِٚ اُ٘حاج ؟طِن ك٢ اُث٤د اُثا٢ٗ اعرث٘اء ٓارا أ                    

َِْ٘  ُْوذ)هبٍ رؼب٠ُ) -88 بأَْسَع ْْ  ا٠َُِ ب ُٗٞؽ  ٌُ ب َُ َٓ  َ ِّ اْػجُُذٝا هللا  ْٞ ٍَ ٣َب هَ ِٚ كَوَب ِٓ ْٞ ْٖ  هَ ٚ  َؿ٤ُْشُٙ  ِٓ َٕ    اَُِ  أَكاَلَ رَز وُٞ

َِئُ                    َٔ ُْ ٍَ ا لَُشٝاْ  اكَوَب ًَ  َٖ ِٚ  اُ ِز٣ ِٓ ْٞ ٖ هَ ب ِٓ ْْ ٣ُِش٣ُذ إَٔ ََٛزا َٓ ٌُ ْضُِ ِّٓ ْْ  ااِل  ثََشٌش  ٌُ ََ َػ٤َِْ  ٣َزَلَع 

خ                     ٌَ اَلئِ َٓ  ٍَ َْٗض ُ أَلَ ْٞ َشبَء هللا  َُ َزا َٝ ََٰٜ ْؼَ٘ب ثِ ِٔ ب َع َٖ  ك٢ِ َٓ ٤ُِ  ٝ                                                                                ( اُذٝس اُضب2012٢ٗ)                 ((  آثَبئَِ٘ب اأْلَ

 (ٓا أػشاب )ؿ٤شٙ()تششُ  -

   ٝ تذٍ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح ٝٛٞ ٓضافغرث٠٘ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أٓ -: ؿ٤ش    / ط

 ضاكحاء ض٤ٔش ٓرظَ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ جش تاإلٝاُٜ                                                                    

 خثش ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح  -: ثششُ         

 ( اُذٝس اُضب2012٢ٗ)               اع اُشخص ُٞ ًل٢٘   ٣ُؾبى ٓ٘ٚ ؿذاح اُج٤ٖ ٣ط٢٘٣ٞ ٝددد راى اُشش  -89

  ٓب اُششاع اال ٣ط٣ٝ٢٘٣ٞجٞص   ٓب ٣ط٢٘٣ٞ اال اُششاع/ ط    " ٣ط٢٘٣ٞ " اعرث٘اء ٓلشؽطؾ ٖٓ " اُششاع "ٝ  
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 ( اُذٝس األ2013ٍٝ)                  أُؾ٢ٌ ششهب  ٝٓـشثب   ػذ اُطبئشٝ أٗشُذ ٓب ُْ ر٘شِذ اُط٤ش ٓضِٚ       -90

 أػشب ٓا ذحرٚ خظ -1

 فعل ماضً جامد مبنً على الفتح والفاعل ضمٌر مستتر وجوباً تقدٌره هو -:عدا      ج/
       وٌجوز فٌه         مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -: الطائر        
 )ٌجب أن ٌذكر ألحكمٌن(        جره الكسرةأسم مجرور وعالمة   -: الطائرحرف جر  ،  -:عدا         
 / إرا عثود ب ٓا أُظذس٣حط                                        ٓر٠ ذرأًذ كؼ٤ِح ) ػذا ( -2

ْنهُ  َوإِنه الهِذٌَن اْخَتلَفُوا قال تعالى )  -91 نِّ ۚ وَ ألَُهم ِبِه ِمْن ِعْلٍم إاِله  َما فٌِِه لَفًِ َشكٍّ مِّ َباَع الظه قًٌِناتِّ ٌَ  (َما َقَتلُوهُ 

 ( اُذٝس األ2013ٍٝ) ٝاجة اُ٘ظة ،ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغ   ط/     إال ؟ ُٝٔارا ؟  ٓا حٌْ أُغرث٠٘ تؼذ   
 

     ( اُذٝس األ2013ٍٝ)                 أٓب رشٟ ظلشا  ؽِٞا  عٟٞ ظلِش       رصبكؾذ ك٤ٚ ث٤ط اُٜ٘ذ ٝ أُِْ  -92

 أٓا ذشٟ عٟٞ ظلشٍ  ط/                                       رث٘اء اُٞاسد إ٠ُ اعرث٘اء ٓلشؽ حٍٞ االع         
 

ْْ هبٍ رؼب٠ُ)   -32 ِٜ ب ثَِصبِؽجِ َٓ ُشٝا   ٌ ْْ ٣َزَلَ َُ َٝ ْٖ  أَ ٌٖ  ِع٘ خ   ِٓ ج٤ِ ُٓ َٞ ااِل  َِٗز٣ٌش  ُٛ ْٕ  ( اُذٝس اُضب2013٢ٗ)                   (   اِ

 رث٘اء ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓلشؽ خشج إ٠ُ أعِٞب آخش ت٤ٖ اُغثة٣شٟ اُ٘حاج إٔ االع       

 اُر٤ًٞذ تاُوظش ألٕ االعرث٘اء ٓلشؽ ط/     
 

ا هبٍ رؼب٠ُ )  -94 ِٚ أَْعش  ْْ َػ٤َِْ ٌُ ُ َْ الَ أَْعؤَُ حَ  ااِل  هُ د  َٞ َٔ ُْ ُْوُْشث٠َ ك٢ِ ا  (اُذٝس اُضب2013٢ٗ)                          ( ا

زَ  هبٍ رؼب٠ُ )       َٓ ب  َٔ ٤َْٗبكَ َُْؾ٤َبِح اُذُّ ٌَ ااِل    ا٥ِْخَشحِ  ك٢ِ بُع ا            ٓا ٗٞع ٓا ذحرٚ خظ ؟ ٝٓا أػشاب ٓا تؼذٙ ؟ ( ه٤َِِ

حَ ااِل         ط/ د  َٞ َٔ ُْ ٌَ ااِل               أداح اعزض٘بء   ،   -:  اال : ا  داح اعزض٘بء ِٓـبح ) أٝ أداح ؽصش(أ -: اال : ه٤َِِ

حَ  د  َٞ َٔ ُْ ٌَ        رث٠٘ ٓ٘ظٞب تاال ٝجٞتاً ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرححٓغ -: ا   خثش ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح -: ه٤َِِ
  

 (اُذٝس اُضب2013٢ٗ)ُْٝ أَُن صؾجب  ك٢ اُؾ٤بح عٞاًْ     ٣ِز ُْٜ إٔ ٣ؾلظٞا اُغش  ٝ اُؼٜذا                -95

 ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ٝٓا حٌْ أُغرث٠٘ ؟ ُٝٔارا ؟ 

  ، حٌٔٚ جٞاص األٓش٣ٖ ، ألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢/ ط

ْٖ )هاٍ ذؼا٠ُ )  ِٓ  َْ َٛ  ْْ ٌُ  اُضبُشاُذٝس (  2013)    ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ٝٓا أػشاب ) ؿ٤ُش (((  َخبُِن َؿ٤ْش هللا  ٣َْشُصه

 د ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح طلح ُخثش ٓحزٝف ذوذ٣شٙ ٓٞجٞ -:ؿ٤ُش  ٗٞع االعزض٘بء ٓلشؽ ط /        
 

ٍُ أ ك٤ْٜ  ؿ٤شَ  ٝال ػ٤تَ    -96  ( ر٤ٜٔذ١ 2014)                        ٖٓ هشاع  اٌُزبئت  ٕ ع٤ٞكْٜ    ثٜٖ كِٞ

  ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب تاال ٝجٞتاً ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح ٝٛٞ ٓضاف -: ؿ٤شَ /  ط  ٝت٤ٖ أػشاتٚ أعرخشج أُغرث٠٘ 
 

          ( ر٤ٜٔذ2014١)                              ًغبع  ا٠ُ ا٤ُٜغب ثـ٤ش عالػ  اخبى اخبى إ ٖٓ ال اخب ُٚ      -97

 ٣غؼ٠ اُشعبٍ ا٠ُ ا٤ُٜغب ؿ٤ش اُ٘غبء ط /         اجؼَ ) ؿ٤ش(  اعْ اعرث٘اء ٝاجة اُ٘ظة ٓغرؼ٤٘اً تاُ٘ض
 

ا َوال َنْفًعا إاِل َما َشاَء ))هاٍ ذؼا٠ُ    -98 ٍة أََجلٌ قُلْ ال أَْملُِك لَِنْفِسً َضًرّ ُ لُِكلِّ أُمه           ( ر٤ٜٔذ2014١)      ((  َّللاه

 ما نوع االستثناء الوارد فً النص ؟ وما اعراب المستثنى 

 محل نصب بدل او فً  نصب مستثنى باالأسم موصول مبنً فً محل : ما تام متصل منفً -نوع االستثناء :  ج/
 

 ( ر٤ٜٔذ2014١)                                 ِْ ك٢ أٝغبٜٗبٝرؼبٕٝ االهٞاّ ٤ُظ ثصبُؼ     اال ث٘شش اُؼ  -99
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 ألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ؿ٤ش ٓٞجٞد ك٢ اُجِٔح  االعزض٘بء ٓلشؽ/ ط            ٓا ٗٞع االعرث٘اء ٓؼِالً ؟
 

ءتعالى )) هبٍ  -100 ْوَمئِذٍ  اأْلَِخاله قٌَِن ( َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِله  ٌَ نِّ  ِمنْ  لَُهْم ِبهِ  ما )اْلُمته باَع الظه  ( ِعْلٍم إاِله اتِّ

 ، كٔا اُلشم ت٤ٜ٘ٔا ؟ ٣شٟ اُ٘حاج إ االعرث٘اء ك٢ اُ٘ض االٍٝ ٓرظَ ٝك٢ اُ٘ض اُثا٢ٗ ٓ٘وطغ

 ٓ٘و٢ذاّ ٓثثد ٝاُثا٢ٗ ذاّ / األٍٝ  ط                             

 

ءتعالى )) هبٍ  -101 ْوَمئِذٍ  اأْلَِخاله قٌَِن ( ْعٍض َعُدوٌّ إاِله َبْعُضُهْم لِبَ  ٌَ  ( الدور األول 2014)                    اْلُمته

 ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ ا٣٥ح اٌُش٣ٔح ؟ ارًش اُغثة                   

 ألٕ اُجِٔح ٓثثرح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ٝاعت اُ٘صت ط /                                            

102-   َُّ َُ  هللاش٢ء  ٓب خال أال ً َُ      ثبغ ْ  ال ٓؾبُخَ صائ َُّ ٗؼ٤  ( اُذٝس االٍٝ 2014)                          ًٝ

 ألٕ خال عثود ب ٓا أُظذس٣ح  ط/                                      ٓا ذحرٚ خظ ٝاجة اُ٘ظة ، ت٤ٖ اُغثة
 

َِّ أسض  ر  -103 ُّ اال عؾبئُت           ػ٠ِ ً  اُضب٢ٗ( اُذٝس  2014)           ٔطُش اُـ٤ش ٝاُـشمَ ٓب ٛزٙ اال٣ب

 ِٜٓٔح    / ط                                    ٓا ٗٞع ٓا     -3

 / ٓلشؽ   ٝؿشضٚ اُر٤ًٞذ تاُوظش ط           ٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟ ٝٓا ؿشضٚ ؟   -2

 حغة أُٞهغ /  ط            ٓا حٌْ األعْ اُٞاهغ تؼذ إال ؟        -1
 

ٌد إاِله َرُسولٌ  َوَماتعالى )) بٍه  -104 ْسَمُعوَن فٌِها لَْغواً إاِله َسالماً (( )) ُمَحمه ٌَ  ( اُذٝس اُضب٢ٗ 2014)       (( ال 

 ؟ ال حسب موقعه ؟ وماذا نسمٌه ؟ وفً الثانٌة ما حكم المستثنى معلالً إب االسم الواقع بعد اآلٌة األولى لماذا نعرفً 

 االستثناء مفرغ     ة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجود فً الجملةألن الجمل/  ج          

 ألن االستثناء تام منفً منقطعواجب النصب  وفً النص الثانً           

نَ  أَْسِر بِؤَْهلَِك بِقِْطعٍ قال تعالى ))  -105 ْلَتِفْت ِمنُكْم أََحٌد إاِله اْمَرأََتكَ  مِّ ٌَ ِل َواَل  ٌْ  لثالثدور ا 2014((          الله

 ) امرأتك ( ما الذي ٌراه النحوٌون فً اعراب كلمة        

 مستثنى بـ إال منصوب جوازاً وعالمة نصبه الفتحة  -، األول :ج / ٌرى النحاة فً امرأتك وجهان 

  وهو مضاف والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة                                          

 مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلضافة بدل -الثانً :
 

نِ  ِمن قُْلَنا اْحِملْ فٌَِها)قال تعالى   -106 ٌْ ِن اْثَن ٌْ ِه اْلَقْولُ  ُكلٍّ َزْوَج ٌْ  دور الثالث 2014( َوأَْهلََك إاِله َمن َسَبَق َعلَ

 استخرج المستثنى وبٌن إعرابه والسبب             

 )تام مثبت متصل (      اسم موصول مبنً فً محل نصب مستثنى بإال وجوباً  -/ إال من َسَبَق ) من ( :ج
 

  دور الثالث 2014   وكٌف ٌداري المرُء حاسَد نعمة       إذا كان ال ٌرضٌه إال زوالها              -107

  ٌة والمستثنى منه غٌر موجود فً الجملةألن الجملة منفج/ مفرغ                 ما نوع االستثناء معلالً      
 

 دور الثالث 2014فما وجدت بها شٌئاً ألوُذ به       إال الثماَم وإال موقَد النار                          -108

  وجهان ما هما ولماذا)  الثمام  (  فً اعراب
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 ة نصبه الفتحة منصوب وعالمأو بدل  منصوب جوازاً وعالمة نصبه الفتحةمستثنى  -ج / الثمام :

 الن االستثناء تام متصل منفً                                 

 دور الثالث 2014 قد ٌهون العمر إال ساعة                    وتهون األرض إال موضعاً             -109

 . ما حكم المستثنى فً البٌت ؟ أذكر السبب     

  ة مثبتة والمستثنى من جنس المستثنى منهالن الجملج / واجب النصب ،                 

           (تمهٌدي   2015)                                           (( ِمْنُهمْ  َقلٌِاًل  َفَشِرُبوا ِمْنُه إاِله ))قال تعالى   -110

  ثنى منهالجملة مثبتة والمستثنى من جنس المستما حكم االستثناء ؟  والسبب ؟        ج / واجب النصب ،  
 

َِّ أسض  رٔطُش اُـ٤ش ٝاُـشمَ  -111 ُّ اال عؾبئُت           ػ٠ِ ً           (تمهٌدي 2015)                ٓب ٛزٙ اال٣ب

 ألن الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجودما نوع االستثناء ؟ والسبب               ج/ مفرغ ،  -1

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة -سحائُب :ما اعراب المستثنى ؟                      ج /  -2
 

 (تمهٌدي 2015)  حبذا العرفان ما انا سالكاً      طرٌقاً سواه أو إلى الجهل أهدُف                 -112

 ألن االستثناء تام متصل منفً ج/ جواز االمرٌن ما حكم االستثناء والسبب                                       
 

 (تمهٌدي 2015) من خٌر سوى الضٌاع                                           هل فً التراجع  -113

 ج/ هل فً التراجع سوى الضٌاع                      اجعل االستثناء التام مفرغاً محافظاً على المعنى
 

اَعةَ  َهلْ قال تعالى )) -114 ْنُظُروَن إاِله السه  (تمهٌدي 2015)                                                 ((  ٌَ

 ٌرى النحاة أن االستثناء فً النص مفرغ خرج إلى أسلوب آخر ما هو ؟ معلالً 

 ( ألن الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌر موجودج/ إلى التوكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغ )     
 

  (الدور األول  2015) بخل                 فما لقٌُت صدٌقاً فً الدنٌا         إال الدموع التً سالت بال -115

 فً البٌت استثناء دل علٌه ثم بٌن حكم إعراب المستثنى مع السبب 

  تام منفً منقطعاالستثناء ألن  واجب النصب حكم اعراب المستثنىج/ إال الدموع  ،   
 

 الثانً (الدور2015)                                                 نقول ) حفظت القصٌدة عدا بٌٍت ( -116

 للمستثنى بـ )عدا( حالتان من اعرابٌتان ما هما ؟ وكٌف ٌمكنك أن توقفه عند حالة واحدة ؟

 اسم مجرور وعالمة جره الكسرة  -بٌٍت : -لى :الحالة األوج/ 

 مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -بٌتاً : -الثانٌة : الحالة 

ا إذا سبق فعل االستثناء  )عدا ( بـ ) ما ( المصدرٌة ما بعدها مفعول به واجب النصب أمَّ
 

 الثانً (الدور2015)         صُن بان تعاقبت      علٌه اللٌالً وهو منتصب غصن  ُر إال غما العم -117

 ما نوع االستثناء فً البٌت ؟ ولماذا ؟ وما الغرض منه 

 الغرض منه التوكٌد بالقصرر موجود ، االستثناء مفرغ ،،  ألن الجملة منفٌة والمستثنى منه غٌ ج /
 

ِه أَْجًرا )) قال تعالى -118 ٌْ ةَ إاِله قُل اله أَْسؤَلُُكْم َعلَ  (الدور الثانً 2015)        (             ( اْلقُْرَبى   فًِ اْلَمَوده
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ٌد  )قال تعالى ُسلُ  ِمنْ  َرُسولٌ َقْد َخلَتْ  إاِله َوَما ُمَحمه  (( َقْبلِِه الرُّ

 تحته خط وما اعراب ما بعده  ما نوع ما

حَ ااِل  ج/  د  َٞ َٔ ُْ  أداح اعزض٘بء ِٓـبح ) أٝ أداح ؽصش( -: اال : سعٍٞ ااِل  أداح اعزض٘بء   ،                -:  اال : ا

حَ  د  َٞ َٔ ُْ ٍُ       ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب تاال ٝجٞتاً ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح -: ا   خثش ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح -: سعٞ
 

 (اُذٝس اُضب٢ٗ خبسط اُؼشام2015)اُصجُش ك٢ عٞػ اُشصا٣ب   ٓزال  ُألثبح ٝال اٌُشاّ                ٤ُٝظ  -119

 ٓا اُجضُع إال رُحٌ   ط /                                 أجؼَ )اُزُح( تؼذ )إال( ك٢ جِٔح اعرث٘اء ٓلشؽ 

ُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُإُكْم َماُدونِِه إاِله أَْسَماًء  ِمنْ  َما َتْعُبُدونَ  قال تعالى )) -120 ٌْ ُ بَِها ِمْن ُسْلَطانٍ  َسمه
 أَْنَزلَ َّللاه

ِ (( إاِله  إِِن اْلُحْكمُ                           ( الدور الثانً خارج العراق3102)                                               َلِِله
  االعرث٘اء ٓلشؽ ك٢ اُحاُر٤ٖ   ط/                      ٓا ٗٞع االعرث٘اء اُٞاسد ٓشذ٤ٖ           

  

ْقَنطُ  قال تعالى )) َقالَ  -121 ٌَ ِه إاِله  ِمن َوَمن  ْحَمِة َربِّ الُّونَ ره  ( الدور الثانً خارج العراق3102)                  (( الضه

 ٝ ألٗٚ جٔغ ٓزًش عاُْ كاػَ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُٞا -ط/ اُعبُٕٞ :  أػشب ٓا ذحرٚ خظ ٓث٤٘اً اُغثة

 ) اُغثة / االعرث٘اء ٓلشؽ ٣ؼشب حغة أُٞهغ                                                          
 

 ( الدور الثانً خارج العراق3102)                                                  ًَ اُشعبئَ ظبػذ اال ٝاؽذح  -122

َُّ اُشعائَ ضاػد إال ٝاحذج  ط/                            إال ( تـ ) ؿ٤ش(  أعرثذٍ )                  ً 
 

 ( الدور الثانً خارج العراق3102)ٝال ػ٤َت ك٤ٚ ؿ٤ش أ٢ٗ هصذرٚ      كآٗغز٢٘ األ٣بّ أٛال  ٝٓٞغ٘ب              -123

 االعزض٘بء ٓ٘وطغ( -رٞظ٤ؼ :)       اُحٌْ ٝاجة اُ٘ظة                ط /   ٓا حٌْ أُغرث٠٘ اُٞاسد ك٢ اُ٘ض      

 

 (اُذٝس اُضبُش2015)           ٝال ؽِٔز٢٘ ٗؾٞ كبؽشخ سع٢ِ            جخ  ـل٢ ُش٣ـ٣ٞذ ًـُؼُٔشى ٓب أٛ -124

 ٝال هبد٢ٗ عٔؼ٢ ٝال ثصش١ ُٜب     ٝال د٢ُ٘ سأ٢٣ ػ٤ِٜب ٝال ػو٢ِ        

 ٝهذ أصبثذ كز٠ هج٢ِ  ٝأػِْ أ٢ٗ ُْ رـصج٢٘ ٓص٤ـجخ       ٖٓ اُذٛش اال          

  ُؼٔشى  ، ذ٤ًٞذ تاُوغْط /                    اُحشف ، دٍ ػ٤ِٚ ٝت٤ٖ ٗٞػٚ شك٢ اُ٘ض ذ٤ًٞذ تـ٤ (1

 ٝال ػو٢ِ ط/  ٝال ثصش١  ،                         دٍ ػ٠ِ )ال ( اُضائذج ُر٤ًٞذ اُ٘ل٢ راًشاً ٓا تؼذٛا (2

  أطاتر٢٘ ٓظ٤ثحط /                                    ( ٓثثرح ) ُْ رصج٢٘ ٓص٤جخ أجؼَ جِٔح  (3

 داُجِٔح  ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ؿ٤ش ٓٞجٞ /  االعرث٘اء ٓلشؽط/                 ٓا ٗٞع االعرث٘اء ٓؼِالً  (4

   

اَللُ   -125  (اُذٝس اُضبُش2015)                                                    (( قال تعالى )) َفَماَذا َبْعَد اْلَحقِّ إاِله الضه

 / ٓثرذأ ٓؤخش ٓشكٞع ٝػالٓح           ُعالٍ/ اط   ٓا أػشاب ٓا تؼذ ) إال ( ٓؼِالً ؟ ٝٓا ٗٞع االعرث٘اء ؟             

  ٓلشؽ ٗٞع االعزض٘بءاُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ؿ٤ش ٓٞجٞد  ألٕ سكؼٚ اُضٔح ،                               
 

 )) ٌا أٌها الناس لٌس لكم من حاٍم بعد َّللا غٌر الوطن ((حفل وطنً واعٍظ قال خطٌب فً م  -126

 (اُذٝس اُضبُش2015)                  ٓا أػشاب ) ؿ٤ش ( ؟ أػذ ذش٤ًة اُجِٔح ُرؼشتٜا حغة أُٞهغ             

  ٓغرث٠٘ ٓ٘ظٞب جٞاصاً ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أٝ تذٍ ٓشكٞع ٝػالٓح سكؼٚ اُضٔح -ط / ؿ٤ش :
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 ) ٣ؼشة ؽغت أُٞهغ االعزض٘بء ٓلشؽ (          لٌس لكم بعد َّللا غٌر الوطن                                         
 

ِ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِفً َوَما لََنا أاَله ُنَقاتِلَ ))هبٍ رؼب٠ُ  -127 اِرَنا َوأَْبَنائَِنا ِمن َسبٌِِل َّللاه ٌَ ِهُم اْلقِتَ  ِد ٌْ ا ُكِتَب َعلَ  الُ َفلَمه

ْنُهمْ                  (اُذٝس اُضبُش2015)                                                               (( َتَولهْوا إاِله َقلٌِاًل مِّ

  ٝاجة اُ٘ظة    ، ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓثثدط /                     ٓا حٌْ االعرث٘اء ؟ ُٝٔارا ؟            
 

ْشَفُع ِعنَدهُ إاِله بِإِْذنِهِ  َمنتعالى ))قال  -128 ٌَ  ( تمهٌدي  2016)                                     (( َذا الهِذي 

 ٝسد االعرث٘اء ٓلشؽ ٓا أػشاب) إال ( ٝٓا تؼذٛا 

 أعْ ٓجشٝس ٝػالٓح جشٙ اٌُغشج ٝٛٞ ٓضاف   -،ارٗٚ: جشحشف ط / اال أداح اعزض٘بء ِٓـبح ، ثؤرٗٚ / اُجبء 

 ٝاُٜاء ض٤ٔش ٓرظَ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ جش تاإلضاكح                                                           
 

 ( تمهٌدي 2016) هبٍ اإلٓبّ ػ٢ِ ) ػ٤ِٚ اُغالّ ( : ) ٤ُظ ش٢ء ثخ٤ش  ٖٓ اُخ٤ش اال صٞاثٚ (            -129

 ٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ ، أل ط /      ٓا ٗٞع االعرث٘اء  ؟ ُٝٔارا ؟  

 

نِّ  ِمنْ  َما َلُهم بِهِ قال تعالى )) -130 َباَع الظه  ( تمهٌدي 2016)                                          (( ِعْلٍم إاِله اتِّ

 ٣ح اٌُش٣ٔح  ؟ أرًش اُغثة ٥ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ ا

 ألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٤ُظ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ -ُغجت :، ا  ٝاجة اُ٘ظةط / ؽٌْ االعزض٘بء /   
 

131-                                    َ ْ  ال ٓؾبُخَ صائ َُّ ٗؼ٤ ًٝ   َُ  ( تمهٌدي 2016) أال ًَ ش٢ء ٓب خال هللا ثبغ

 ٤٤ٖ ؟ك٢ أُغرث٠٘ ال ٣جٞص إال ٝجٚ أػشات٢ ٝاحذ كٔا ػِح رُي ؟ ٤ًٝق ٣حن ُي إٔ ذجؼَ ُٚ ٝج٤ٜٖ إػشات

 ( عثود تـ ٓا أُظذس٣ح . خالألٕ )    ط/      

َُ  ٣ٌٖٔ إٔ ٗجؼِٚ ٣ؼشب تٞج٤ٜٖ ٗحزف ٓا أُظذس٣ح                /   أال ًَ ش٢ء خال هللا ثبغ
 

ٕ  ُزُي هش٣ُت                            -132  ( اُذٝس األٍٝ            2016)ٝٓب ٓضِٚ ك٢ اُ٘بط اال أع٤شٙ     ٓذإ ٝال دا

َْ ؟  ٓا (3  ِٜٓٔح الٗرواع ٗل٤ٜا تـ إال    ط /                                  ٗٞع ) ٓا ( ؟ ُٝ

 ٓلشؽ    ط /                       ٓارا ٣غ٠ٔ االعرث٘اء ك٢ اُ٘ض ؟  (2
 

ِ َوَقْد أُْخِرْجَنا ِفً َوَما لََنا أاَله ُنَقاتِلَ ))هبٍ رؼب٠ُ  -133 اِرَنا َوأَبْ  ِمن َسبٌِِل َّللاه ٌَ ِهُم اْلقَِتالُ  َنائَِناِد ٌْ ا ُكِتَب َعلَ  َفلَمه

ْنُهمْ                  ( اُذٝس األ2016ٍٝ)                                                        (( َتَولهْوا إاِله َقلٌِاًل مِّ

 ٓا ٗٞع االعرث٘اء اُٞاسد ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓؼِالً ؟ ٝػ٤ٖ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ          

  ، ألٕ اُجِٔح ٓثثرح ٝأُغرث٠٘ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘ٚ  ربّ ٓزصَ ٓضجذط /                

 اُض٤ٔش ٝاٝ اُجٔاػح  ك٢ ) ذُٞٞا (أُغزض٠٘ ٓ٘ٚ                                           
 

ُهمْ قال تعالى )) -134 لَِك بِؤَنه
 
ارُ  َذ َنا النه عْ  َقالُوا لَن َتَمسه اًما مه ٌه  ( اُذٝس األ2016ٍٝ)(                     ُدوَداتٍ إاِله أَ

 ط / ٓلشؽ                                                ٓا ٗٞع االعرث٘اء  ؟                

 ( اُذٝس األ2016ٍٝ)ك٢ ٝؽشخ ال ش٢ء ٣ئٗغٜب   اال أٗب ٝاُؼُٞد ٝاُشؼُش                                     -135
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 ٓا حٌْ أُغرث٠٘ ك٢ اُث٤د ٓؼِالً             

  ألٕ االعرث٘اء ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢،  جٞاص األٓش٣ٖط /             

 أُئع٤ِٖ ( اُذٝس األ2016ٍٝ)سأٟ شجؾب  ٝعػ اُظالّ كشاػٚ   كِٔب ثذا ظ٤لب  رشٔش ٝاٛزٔب               -136

 ط /  ٓب سأٟ اال شجؾب                             ٝأجؼَ االعرث٘اء ٓلشؽ ) سأٟ (تؼذ  ) اال (أدخَ     
 

 

 أُئع٤ِٖ ( اُذٝس األ2016ٍٝ)خال هللا ال أسعٞ عٞاى كب٢٘ٗ    أػذُّ ػ٤ب٢ُ شؼجخ ٖٓ ػ٤بٌُب                -137

 ٓب ٗٞع االعزض٘بء ثـ ) عٞاى ( ٝٓب أػشاة أدارٚ ؟ (1

 رؼزس ٝٛٞ ٓضاف ٓلؼٍٞ تٚ ٓ٘ظٞب ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح أُوذسج ػ٠ِ األُق ُِ -ط / ٓلشؽ / عٞاى :

  ٝاٌُاف ض٤ٔش ٓرظَ ٓث٢٘ ك٢ ٓحَ جش تاإلضاكح               

 ٓب أػشاة ) خال ( ٓؼِال   (2

 حشف جش -:، أٝ خال  كؼَ ٓاض٢ جآذ ٓث٢٘ ػ٠ِ اُلرح ٝاُلاػَ ض٤ٔش ٓغررش ٝجٞتاً ذوذ٣شٙ ٛٞ -ط / خال :

 

 أُئع٤ِٖ ( اُذٝس األ2016ٍٝ)    ا٠ُ هللا أشٌٞ ال ا٠ُ اُ٘بط أ٢٘ٗ    أسٟ األسض رجو٠ ٝاألخالء رزٛت -138

  ٓب أشٌٞ اال ا٠ُ هللاط /                             ك٢ اعرث٘اء ٓلشؽ) أشٌٞ ( جؼَ جِٔح أ             
 

 أُئع٤ِٖ ( اُذٝس األ2016ٍٝ)اُلخبس رلبٝد     أثذا  ًالٗب ك٢ أُؼب٢ُ ٓؼشم                 ٓب ث٤٘٘ب ٣ّٞ  -139

َُ ٜٓ٘ب ٝأٗذ ٓطٞماال اُخالكخ ٤ٓضري ك  ب٢٘ٗ       أٗب ػبغ

 ٓا ٗٞع االعرث٘اء ٝٓا أػشاب أُغرث٠٘      

 ٓغرث٠٘ تئال ٓ٘ظٞب جٞاصاً ٝػالٓح ٗظثٚ اُلرحح  -: اُخالكخ ذاّ ٓرظَ ٓ٘ل٢ / -: ٗٞع االعزض٘بءط /   

 سكؼٚ اُضٔح أٝ تذٍ ٓشكٞع ٝػالٓح                                                                
 

ٌُِضلُّونَ هبٍ رؼب٠ُ )) -140 ٌُِضلُّوَك َوَما  ْت َطائَِفٌة ِمْنُهْم أَْن  َك َوَرْحَمُتُه لََهمه ٌْ ِ َعلَ  (( إاِله أَْنفَُسُهمْ  َولَْواَل َفْضلُ َّللاه

 اُذٝس اُضب٢ٗ ( 2016)                                         ٓا ٗٞع االعرث٘اء اُٞاسد ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ؟ ُٝٔارا ؟  

 ٓلشؽ  / ألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ؿ٤ش ٓٞجٞد ك٢ اُجِٔح   -ط / ٗٞع االعزض٘بء :                  
 

ًه هبٍ رؼب٠ُ )) -141 ْعلَُموَن اْلِكَتاَب إاِله أََمانِ ٌَ ٌُّوَن اَل  ُظنُّونَ  َوِمْنُهْم أُمِّ ٌَ  ( اُذٝس اُضب٢ٗ 2016)     (( َوإِْن ُهْم إاِله 

 ثٔح اعرث٘اءإ ٓث٤٘اً ٗٞع االعرث٘اء ك٢ ًَ ٜٓ٘ٔا ٓغ ت٤إ اُغثة             

ًَّ ط /     ْعَلُموَن اْلِكَتاَب إاِلَّ أََماِن ٌَ  / ربّ ٓ٘ل٢ ٓ٘وطغاالعزض٘بء  -:  اَل 

 ٚألٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٤ُظ ٖٓ ج٘ظ أُغرث٠٘ ٓ٘                                                     

ُظنُّونَ وَ  ٌَ   الٕ اُجِٔح ٓ٘ل٤ح ٝأُغرث٠٘ ٓ٘ٚ ؿ٤ش ٓٞجٞد ك٢ اُجِٔحاالعزض٘بء ٓلشؽ   /  -: إِْن ُهْم إاِلَّ 
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 اٌّفؼٛي ثٗ ٚ رمذ٠ُ اٌخجش                                          

 

ً       اٌحّشاء ثبةُ  ٌٍٚحش٠خِ -ٔ   ٚي( اٌذٚس األ811ٔ)                                               ٠ذ ِؼشجخ ٠ذقُ  ثى

 ِا اٌّسٛؽ ٌٙزا اٌرمذ٠ُ ؟ ،أ فٟ إٌض ذمذ٠ُ اٌخثش ػٍٝ اٌّثرذ

 ٔىشج ِخظظح :خثش ِمذَ جٛاصاً ألْ اٌّثرذأ )تاب( ٌٍحش٠خ/ط                     
 

ٕ-  َْ  ٚي  ( اٌذٚس األ811ٔ)                     ٠بٖ ٠ؼٕٛٔبئخبٌُٙ  ؟ٌف ِٕب ٚاحذ فذػٛا     ِٓ فبسطُ فٟ األ ٌٛ وب

 ػشب ِا ذحرٗ خؾأ    

 ٔظة ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً  ػ١ّش ٔظة ِٕفظً ِثٕٟ فٟ ِحً -: ٠بٖئط/

 ح سفؼٗ ثثٛخ إٌْٛ ، ٚاٌٛاٚ ػ١ّش ِرظً فٟ ِحً سفغ فاػً فؼً ِؼاسع ِشفٛع ٚػالِ -:ؼٕٛٔب٠  
 

ْْ )لاي ذؼاٌٝ  -ٖ ئِ َٚ  ْٓ َْٕذَٔب َخَضائُُِٕٗ  ِِ ٍء ئَِّل  ِػ ْٟ  ( اٌذٚس اٌثا811ٟٔٔ)                                                (َش

اِحذٌ ) لاي ذؼاٌٝ    َٚ َٛ ئٌٌَِٗ  ب ُ٘ َّ ِْ  ئِٔ  َ٘جُٛ َٞ فَبْس   ( فَا٠ِ ب

 ػشاب ٚحىُ ذمذ٠ّّٙا مذ٠ّاْ ت١ٓ ِٛلغ اٌّرمذ١ِٓ ِٓ األفٟ إٌظ١ٓ اٌىش١ّ٠ٓ حظً ذ

 ، " خضائٕٗ " اسُ ِؼشفٗ ( اٌّثرذأ ِؼشفح جٛاصاً .         )        خثش ِمذَ -: ػٕذٔب ط/

 ( ر لوجب اتصالهضمٌر نصب منفصل لو تأخِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً           ) -: أ٠بٞ     

 

  ٚي( اٌذٚس األ818ٔ)                          سػبئٕب خ١ش اٌجش٠خ احّذاثا    ًُ صِإ ِجذُ  –ٔظبس ِؼشش األ –ٌٕب  -ٗ

 خ١ش ، ت١ٓ ٔٛػٗ ٚحىّٗ راوشا اٌسثةفٟ إٌض ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأ

 خثش ِمذَ جٛاصاً ألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج ِخظظح -: ٌٕب ط/
 

َْ ٔفغَ حذٜ اٌذٚاٟ٘ ثمَٛ     فأٔضٌذ أ اْٚ -٘   ٚي( اٌذٚس األ818ٔ)                        اٌؼش١شح فبجؼٍٛا ىُ دٚ

 خ١ش ت١ٓ ٔٛػٗ ٚحىّٗ راوشا اٌسثةفٟ إٌض ذمذ٠ُ حمٗ اٌرأ

 مر مقترن بالفاءفعله أِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً ألْ  -: ٔفغىُأ ط/
 

 اٌذٚس اٌثأٟ( 818ٔ)                           ِٛس ثخبثشحٕبء األبث ظب   ١ٌُٚٙ ٌٍٚؼ١ٓ حظُ  ِخٍٛلب   رشٜ اٌّشءَ  -ٙ

 ػ١ٕٗ  ثُ اروش حىُ  ذمذ٠ّٗ  ِغ ت١اْ اٌسثة   رذأفٟ اٌث١د  ذمذ٠ُ اٌخثش  ػٍٝ اٌّث

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرٚاجة ، -: ٌٍؼ١ٓ / ط
 

  ( اٌذٚس اٌثأٟ 818ٔ)                      ١ٌظ ٠ٕجزه  صبسٖ فٟٙ حجًفبهلل  ٔغبي أْ ٠م١ه ِب ثم١ذ            أ -7

 فٟ اٌث١د ذمذَ اٌّفؼٛي تٗ ػٍٝ فؼٍٗ  ػ١ٕٗ  ثُ اروش  حىُ ذمذ٠ّٗ  ِغ ت١اْ  اٌسثة  

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ جٛاصاً ١ٌس ٕ٘ان ِا ٠ٛجة اٌرمذ٠ُ  حٌفع اٌجالٌ-: أهلل/ط
 

ُ  فِٟ )لبي رؼبٌٝ -1 ُُ َللا  َشٌع فََضاَدُ٘ َِ  ُْ ِٙ بلٍُُٛثِ َشػ  َِ   ٚي( اٌذٚس األ88ٓٔ)                                       )   

 ذمذ٠ّٗ  ٔٛػٗ ٚسثةخ١ش ِث١ٕا دي ػٍٝ اٌّرمذَ حمٗ اٌرأ

  الخبر شبه جمله والمبتدأ نكره غٌر مخصصه خثش -: فٟ لٍٛثُٙ ط/

 

  ( اٌذٚس اٌثا88ٟٓٔٔ)                ؟  ػٍٝ اٌّثرذأ ٚجة ذمذ٠ُ اٌخثشِا اٌزٞ أ      ٌٍؼشاق ربس٠خٗ  اٌؼظ١ُ   -8

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبر   ط/
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  ٚي( اٌذٚس األ88ٔٔ)                      ل١بدٌُٙ ػٓ اٌششذ أغالي ٚا فٟ ٔفش     وٕذ  ِبرا و١ف اٌششبد ئ -ٓٔ

 سثة ذمذ٠ّٗ ؟ ٚاحذا ِٛػحا  روشحمّٙا  اٌرأخ١ش أاٌث١د  ذمذ٠ّاْ فٟ            

 له الصدارة فً الكالم،    اٌرمذ٠ُٚاجة خثش  -: و١ف/ ط

 (ٌُٙ أغالي)  غٌر مخصصه ةالخبر شبه جملة والمبتدأ نكرخثش ٚاجة اٌرمذ٠ُ ،  -: ٌُٙ    
 

  ٚياٌذٚس األ( 88ٕٔ)        ٜ  َّٚل لظشٌٝ اٌؼجبط  ِغضئٌٟ  ِٚبرْ    ّٓ أٌٝ اٌؼجبط  لٍذ فٚلبٌذ ئ -ٔٔ

 ( ٜ ، ٔىشح غ١ش ِخظظخ)اٌّجزذأ ِغضخثش    -: ٌٟ/ ط               ثأٟ  ػ١ٕٗ ٚت١ٓ ٔٛػٗ ؟ ثّح ذمذ٠ُ  فٟ اٌشطش اٌ
 

 ٚي( اٌذٚس األ88ٕٔ)   تاٌفاء ؟  ِشٌُ ٠مرشْ فؼً األ ( ِٚا حىّٙا ٌٛ ٠بُ٘ئػشاب )( ِا أ ٠بُ٘ فبسحُ)ئ -ٕٔ

 ٠ثمٝ ٚاجةػ١ّش ٔظة ِٕفظً ِثٕٟ فٟ ِحا ٔظة ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً .  -: -: ٠بُ٘ئ /ط
 

  ( اٌذٚس اٌثا88ٕٟٔٔ)                            سٚاح    ػ١ٍه ثظشفٙب ٌٚٙب ثىٛساٌغذ رشٜ اٌخطٛة  ٌٙب أ  -ٖٔ

 ٠ّٙا لذَ ٚجٛتا ؟ ٌّٚارا ؟ ٕ٘ان ذمذ٠ّاْ  فأ

 غٌر مخصصه ةالخبر شبه جملة والمبتدأ نكرألْ خثش ِمذَ ٚجٛتاً  -:ٌٙب  ،ٌٙب ثىٛس ط/
 

  ( اٌذٚس اٌثا88ٕٟٔٔ)                                                            ٔذٌذ١ٔب  فجئظ اٌؼجذ  أأسدد اْ وٕذ ئ -ٗٔ

ا اٌذ١ٔا فأسدخ  ط  ِا ( ؟ ٚالؼا  فؼٍٗ  فٟ جٛاب ) أ ٚجٛتاخش و١ف ذجؼٍٗ ِمذِا ِؤفٟ إٌض ِفؼٛي تٗ   ِّ  / أ
 

ًٍ ِبرا ِٕه ثب ٌٟ َللا -٘ٔ                                                                                 ٚي( اٌذٚس األ88ٖٔ)                  بلٟ ِٚبرا عمب١ٔبؽبف ثٟ     ِٚٓ رٌه اٌغ  ١ٌ

 ػشب ِا ذحرٗ خؾ  أ 

 فٟ ِحا سفغ خثش ِمذَ جٛاصاً  حاٌالَ حشف جش ٚا١ٌاء ػ١ّش ِرظً ِثٕٟ فٟ ِحً جش تحشف اٌجش ٚشثٗ اٌجٍّ-: ٌٟ ط/

 ِثرذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّٗ ح ٌفع اٌجالٌ -َللا :                                                          

ًُ أػٕذن  ِ –٠ٙب اٌّىشٚة أ–ٌٟٚ  -ٙٔ   ( اٌذٚس اٌثا88ٖٟٔٔ)                   تُ ِٕٚه اٌؼطب٠ب  ٠ب اٌٟٙ اؽٍ    ِ

 ١ٓ وال ِّٕٙا ِث١ٕا حىّّٙا؟فٟ اٌث١د  ذمذ٠ّاْ  ٌٍخثش ٚاٌّفؼٛي تٗ ػ 

ًُ ) ط/                                               ِفؼٛي تٗ ِمذَ جٛاصاً  -:اٌؼطب٠ب     خثش ِمذَ ٚجٛتاً  .   -: ٌٟ ( ٌٟ ِأِ

 اٌذٚس اٌثأٟ (88ٖٔ)                         ِضبَّلِٓ فز١خ طجشٚا     ِب ئْ سأ٠ذ ٌُٙ فٟ إٌبط أ ُ٘هلل دس   -7ٔ

 شثٗ جٍّح خثش ِمذَ ٚجٛتاً .-: هلل ط/                     -:ذحرٗ خؾ    ػشب ِاأ 

                                                                                                     ػافحِؼاف ٚاٌؼ١ّش)ُ٘( فٟ ِحً جش تاإل ٚ٘ٛ حتاٌؼّ  ِشفٛع ِثرذأ ِؤخش: ُ٘دس                         

ّٟ حٍذ أحذا ش١ئب أَّل ث١زب ٔغجزٗ ٌؤل: ِب ٔطّؼٟ لاي األ  -1ٔ   ِٓ ٔغجزٗ غظخ ُ ػشٝ ٚف

  ٚي( اٌذٚس األ88ٗٔ)     ٌظٍؼبِٓ اٌحٛادس ئَّل اٌش١ت ٚ أىشد أرٞ أٔىشرٕٟ ِٚب وبْ : ٚأٚ٘ٛ                
: غظخُ  ّٟ فٚ ط/طّؼٟ خثش ِمذَ ػ١ٕٗ ٚاروش حىُ ذمذ٠ّٗ فٟ لٛي األ -ٔ  ٟ  ِمذَ ٚجٛتاً  خجش شثٗ جٍّٗ -، ف

 ٚي ِفؼٛي تٗ ِؤخش اجؼٍٗ ِمذِا ٚجٛتا  ٚاروش  اٌغشع ِٓ اٌرمذ٠ُ ؟فٟ اٌشطش األ -ٕ

  اٌزخظ١ض –أ٠بٞ أٔىشد  ط/                                                                                           
  (  اٌذٚس اٌثا88ٟٗٔٔ)                          ١ٌه لً ٠ب شمٟ اٌحظ ٚالزظذِب اعش ثٗ    ئثض١ٓ ٌطفب فؼٕذٞ   -8ٔ

 خثش ِمذَ جٛاصاً  -:ػٕذٞ ط/                               فٟ اٌث١د ذمذ٠ُ ت١ٓ حىّٗ ٚٔٛػٗ  

  ( اٌذٚس اٌثا88ٟٗٔٔ)                                                    ٘شَ ٚخ١شوُ رشوذ     ػّٛا طجبحب غ١ش -ٕٓ

 جائض اٌرمذ٠ُ ، اٌرٛو١ذ –خ١شوُ  ط/       ذٍّح فٟ إٌض ِفؼٛال تٗ ِمذِا  اروش حىُ ذمذ٠ّٗ ِث١ٕا اٌغشع 

 ( اٌذٚس اٌضب99ٟٗٔٔ)       فٍٟ اٌمذسُ ٟٔ سح١ٍه ػُٕٙ     فمٍذ ٌٙب َّل ػٍُ ٌٟ ٚلبئٍخ أأػشب ِا ذحرٗ خؾ   -ٕٔ

 ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّح  ِثرذأ ِؤخش -:اٌمذسُ  ، ِحً سفغ خثش ِمذَ جٛاصاً شثٗ جٍّح فٟ  -: ٌٟ ط/
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َٙبلبي رؼبٌٝ ) -ٕٕ ضَبٌُ ِْ َٓ أَ ٍَْىبفِِش٠ ٌِ َٚ  ُْ ِٙ ُ َػ١ٍَْ َش َللا   ِ   ٚي( اٌذٚس األ88٘ٔ)                                        (   َد

 جائض – ٌٍىبفش٠ٓ/ ط                      ِا ذٍٛخ  خثش ِمذَ ػ١ٕٗ ٚاروش حىُ  ذمذ٠ّٗ  فٟ 
  

  ٚي(  اٌذٚس األ88٘ٔ)                     شِ اٌّغبف صادُ  َُ ْ ٠ح١ٝ ٔؼْ أ صادا عٜٛ ٠ح١ٝ  رٛد ٚطبحجب    ئَّل ئ  -ٖٕ

 / ِفؼٛي تٗ ِمذَ جٛاصاً ط                       ٚػح ٔٛع اٌّمذَ فٟ اٌث١د راوشا حىُ ذمذ٠ّٗ               

 ( اٌذٚس اٌثأٟ 88٘ٔ)                           ٌٍغٕٝ    ٌٚىٕٙب  ِٕه اٌّٛدح رطٍت رطٍت اٌّبي ٌٟٚ ّ٘خ  َّل -ٕٗ

 ٚي ؟ ِٚا حىُ ذمذ٠ّٗ ؟األ ِا ٔٛع اٌّمذَ فٟ اٌشطش -ٔ

 (الخبر شبه جملة والمبتدأ نكره مخصصهخثش ِمذَ جٛاصاً              ) -: ٌٟ ط/                      

 أِب  اٌّٛدح فأؽٍت ط/                            اٌّفؼٛي تٗ اٌّمذَ  جٛاصا  ٚاجثا اجؼً   -ٕ

  ٚي( اٌذٚس األ88ٙٔ)                          ثٙبأ١ٌه ِئَّل وشِٚخ فٟ اِشب ٌٗ     َّٚل غب٠خ ئِٚب خٍمذ أ -ٕ٘

 ػشب ِا ذحرٗ خؾ :أ 

      ١ٌٗأ ِؤخش ِشفٛع تاٌؼّح ٚاٌٙاء ِؼاف إِثرذ-: أثٙبِِمذَ جٛاصاً،  شثٗ جٍّح فٟ ِحً سفغ خثش-:١ٌهئط/
  

 ِش َّلحكَ ؟ لبي : ٔؼُ ٌئال ٠ّشٛا فٟ أ طحبثٟ ٌٟٚ ثُٙ حبجخُ أ فزحجظُ  أحذ لؼاذٗ : لاي اٌّأِْٛ  أل -ٕٙ

  ( اٌذٚس اٌثا88ٟٙٔٔ)                                      دُ سدأّٔب اَّلِزحبْ اثّب شئذ ف  الغِ   ٌه ف١ٗ  فمبيَ 
  خ١ش  دي ػٍٝ ٚاحذ ٚاروش حىُ ذمذ٠ّٗوثش ِٓ ذمذ٠ُ ٌّا حمٗ اٌرأإٌض أ فٟ 

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ جٛاصاً  -ِرحاْ :أال  -  سدداَّلِزحبْ أ خثش ِمذَ ٚجٛتاً ،  -ٌٟ: -ٌٟ حبجخ /ط
 

َ٘بلبي رؼبٌٝ)-7ٕ ْشَعب ُِ  َْ بَػِخ أ٠َ ب ِٓ اٌغ  َُ أَٔذَ . ٠َْغأٌَََُٛٔه َػ ٓ ف١ِ َ٘ب ِِ َ٘بئٌَِٝ سَ . ِرْوَشا َٙب ٕزَ ُِ  (  ثَِّه 

  ٚي( اٌذٚس األ887ٔ)                                (           و١ف ذسرذي ػٍٝ اٌخثش اٌّمذَ جٛاصا  فٟ إٌض ؟ 

 خثش ِمذَ جٛاصاً  -ٌٝ سته :، إ ٌٝ سثه ِٕزٙب٘بئ/ ط
 

  ٚي(  اٌذٚس األ887ٔ)                    ِٕمظخ     ِٚب عٛاٖ فبْ َللا ٠ىف١ٕٟ اٌظجشِ  َّٚل رشٜ فٟ غ١شِ  -1ٕ

 أ٠اٞ ٠ىفٟ /ط                            اٌرمذ٠ُجؼً اٌّفؼٛي تٗ فٟ اٌشطش اٌثأٟ ٚاجة ا 
 

ب ٌَُىُلبي رؼبٌٝ ) - 8ٕ َِ ِْ َللّاِ  ِِّٓ َٚ ٓ ُدٚ َّلَ َِٔظ١شٍ  ِِ َٚ  ٍّٟ ٌِ   ( اٌذٚس اٌثا887ٟٔٔ)                          (      َٚ

 خثش ِمذَ جٛاصاً  -: ٌىُ/ ط                                 خ١ش ػ١ٕٗ ٚت١ٓ حىّٗ اٌرأحمٗ ذٍّح ِرمذِا  

  ٟٔ( اٌذٚس اٌثا887ٔ)                                      ؟     فٟ ِضً  ٘زا ا١ٌَٛ غ١ش َللا رغبيأ ٠ب ػبجض -ٖٓ

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ جٛاصاً  -: غ١ش َللا/ ط                          فٟ اٌمٛي ذمذ٠ُ  ِا ٔٛػٗ ؟ ِٚا حىُ ذمذ٠ّٗ ؟ 

 ٚي ( اٌذٚس األ881ٔ)                                                            ِش فال رمطغ سحّهِّٙب ٠ىٓ ِٓ أ  -ٖٔ

 فال رمطغ  سحّه أِب ط/                 ٚوذ ِحافظا ػٍٝ اٌّؼٕٝ أ ٚأ  ٚجضاػذ طٛؽ اٌجٍّح  ٌرىْٛ أ 

ْْ )بي رؼبٌٝل -ٖٕ ئِ َٚ  ْٓ َْٕذَٔب َخَضائُُِٕٗ  ِِ ٍء ئَِّل  ِػ ْٟ   ٚي( اٌذٚس األ881ٔ)                                          (  َش

 خثش ِمذَ جٛاصاً  -: ػٕذٔب/ ط         ػشاب ٚحىُ ذمذ٠ّٗ ٓ األ٠ح  اٌىش٠ّح  ذمذ٠ُ ت١ٓ ِٛلغ اٌّرمذَ ِفٟ ا٢ 
 

  ٚي( اٌذٚس األ881ٔ)                                                                    ػشب ِا ذحرٗ خؾ     أ -ٖٖ

ب أِلَ لبي رؼبٌٝ ) -ٔ َِ َْٕذُٖ  َحذٍ َٚ ْٓ ِػ خٍ  ِِ َّ َٓ لبي رؼبٌٝ ) ( رُْجَضٜ ِْٔؼ َىَش اٌ ِز٠ َِ لَْذ  َٚ ٓ ١ؼ ب ِِ ِّ ْىُش َج َّ ٌْ ِٗ ا ُْ فٍٍَِ  ِٙ  (  لَْجٍِ

  اٌخجشاػٕٟ ٚػٕذن  ٠بنئ    سان َّل رمش ِبٌٟ أ ٠ب لٍتُ   -ٖ

 ِحالً ِشفٛع  ِجشٚس ٌفظاً  ِثرذأ ِؤخش -: ٔؼّخشثٗ جٍّٗ فٟ ِحً سفغ خثش ِمذَ   -: حذألَ  -ٔ/ط

 ػ١ّش ِٕفظً ِثٕٟ ف١ّحً ٔظة  -: ٠بنئ -ٖ /  ِثرذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّٗ -: اٌّىشُ  -ٕ   

 ِثرذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّٗ -: اٌخجش  ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً                             
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حُ  ٌَُٗ )لاي ذؼاٌٝ -ٖٗ َٛ ٌَْحكِّ  َدْػ َْ   ا َٓ ٠َْذُػٛ اٌ ِز٠ َٚ  ْٓ ءٍ  ِِ ْٟ ُْ ثَِش ُٙ ٌَ َْ ِٗ ََّل ٠َْغزَِج١جُٛ  ( اٌذٚس اٌثأٟ 881ٔ)   (ُدِٚٔ

 خثش ِمذَ جٛاصاً  -ٌٗ : ط/             ِا ٔٛػٗ ؟ ِٚا حىُ ذمذ٠ّٗ ؟ خ١شٌّا حمٗ اٌرأذ٠ُ فٟ إٌض اٌىش٠ُ ذم
 

ِٗ )لاي ذؼاٌٝ   -ٖ٘ ِِ ْٛ لَ َٚ  ِٗ ا ئِْر لَبَي أِلَث١ِ  ِ  َْ    ( اٌذٚس اٌثا881ٟٔٔ)                                         (  رَْؼجُُذٚ

 ِفؼٛي تٗ  ط/                       اسُ االسرفٙاَ ؟ تِا ٔٛع اٌرمذ٠ُ 
 

  ( اٌذٚس اٌثا881ٟٔٔ)                      بالود التمسك الإ سبب   وال     ؼٌره حسنِك   عند   شفٌع   لً فما -ٖٙ

 أػشب ِا ذحرٗ خؾ 

 ِثرذأ ِؤخش ِشفٛع ٚػالِح سفؼٗ اٌؼّٗ -:شف١غشثٗ جٍّح فٟ ِحً سفغ خثش ِمذَ جٛاصاً ،  -: ٌٟ /ط

 

َن و١ف رإِٓ ِحذلب    رغٍٝ ػذهلل د -7ٖ  ٚي(اٌذٚس األ888ٔ)                            ح طذسٖ فٟ ِشجًٚاس 

 خثش ِمذَ ٚجٛتاً ٚرٌه ألجً اٌرؼجة -هلل :/ ط            ؟  ٌّارا ؟ ٚ خ١ش ، ِا حىّٗفٟ اٌث١د ذمذ٠ُ حمٗ اٌرأ
 

 (؟ ٚخجشٔب ػٓ أِب١ٕٔب ِبرا طٕؼذ ثٙب٠ٓ ِىبٔٙب ِٕهأوجبسا  ٚطغبسا  ، أ٠ٙب اٌغذ أْ ٌٕب أِبَّل  ِٓ ِماٌح ٌٍّٕفٍٛؽٟ ) -1ٖ

 ٚي(اٌذٚس األ888ٔ)                                                سّٟ االسرفٙاَ ؟ِٚا حىّٗ ؟ ٌّٚارا؟ذ٠ُ تاِا ٔٛع اٌرم

 فٟ ِحً سفغ خثش ِمذَ ٚجٛتاً ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَ -: ٠ٓأ ط/       

 ِمذَ ٚجٛتاً ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَٔظة ِفؼٛي تٗ فٟ ِحً  -:ِبرا            
 

 اٌثأٟ (اٌذٚس888ٔ)                                 وبٌغ١َٛ  ِغزٍٙخُ  ٟ ػٍٝ سٚع خذ٠ه وً ٠َٛ   أدِغُ ٌ -8ٖ

 (ٌٟ أدِغ) أدِغػٍٝ سٚع خذ٠ه وً ٠َٛ  ٌٟ/ ط ، أجؼٍٗ ٚاجة اٌرمذ٠ُ ٚغ١ش ِا ٠ٍضَ  اٌخثش ِمذَ جٛاصاً 
 

 ٚي(اٌذٚس األٕٓٓٓ)                                           سواه شافع   له فما         مواله أذله لعبد   من -ٓٗ

 ؟ ِٚا اٌّسٛؽ ٌرمذ٠ّٗ؟ فٟ اٌث١د ذمذ٠ُ ِا ٔٛػٗ -ٔ

 خثش ِمذَ جٛاصا ً اٌخثش شثٗ جٍّٗ ٚاٌّثرذأ ٔىشج ِخظظح -: له/ ط                      

 اٖ أري ِٛال٠ٖإ ط/                    ٚأروش حىُ اٌرمذ٠ُ ٚاٌغشع ِٕٗ لذَ اٌّفؼٛي تٗ ػٍٝ فؼٍٗ -ٕ

 الثانًس(اٌذٕٚٓٓٓ)                           الفتٌال ٌشعل   كٌؾ جلٌنا فعلم          ذاك القندٌل   ٌدٌك فً -ٔٗ

 ، جائز التقدٌم -: ٌدٌك فً  ج/                             دل على الخبر المقدم واذكر حكم التقدٌم
 

  الثانًس(اٌذٕٚٓٓٓ)                                  ً وعنك الخبرٌاك أعنٌا قلب ما لً أراك ال تقر   إ -ٕٗ
 أعنٌك /ج                              ا  مقدم مؤخرالكٌف تصوغ العبارة لو جعلت المفعول به 

 

 ول(الدور األٕٔٓٓ)                         مثاال أن لهم فً الناس  درم م من فتٌ   ربروا     ما إهلل -ٖٗ
 ذا تأخر الخبر خفً معنى التعجبإواجب .   /ج               ما رأي النحاة فً حكم تقدٌم الخبر ؟ معلال  

 

َٙب)) تعالى قال -ٗٗ َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ ٌْمُْشآَ َْ ا   الثانً (الدورٕٔٓٓ)                         (( أَفاََل ٠َزََذث ُشٚ
 علٌه ذاكرا   نوعه وحكم تقدٌمه والسبب فً النص الكرٌم تقدٌم دل 

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرمقدم وجوبا  ،   خبر -: َػٍَٝ لٍُُٛةٍ  /ج              
ُٕٛا ( لبي رؼبٌٝ) -٘ٗ َِ َٓ آَ اٌ ِز٠ َٚ َسُعٌُُٛٗ  َٚ  ُ ُُ َللا  ١ٌِ ُى َٚ ب  َّ   ول(الدور األٕٕٓٓ)                                 ئِٔ 

 خٌر دل علٌه واذكر حكمه معلال  التأمتقدم حقه ة الكرٌم ٌةفً اآل
م   ج/                                      ك  ٌُّ لِ   مقدم وجوبا  ، ألن الخبر مقصور على المبتدأ خبر -: و 

 ولأل(الدور إٕٓٓ)                       ترٌان الذي منً ودونكما     علتً ارٌحبت عن تسؤالنً فال -ٙٗ
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  ٌاي فال تسؤالأما إ ج/        على فعله وجوبا     لوقوعه جواب إما الشرطٌةوال قدم المفعول به الوارد أ
 

 الثانً (الدورٕٕٓٓ)                                                                     النأحاجتك  أسؤل   -6ٗ
 با  ؟ ذاكرا  غرض التقدٌم مفعوال  مقدم وجو (حاجتك كٌف تجعل )       

 العناٌة واالهتمام والتوكٌد ، الغرض  أما حاجتك  فؤسؤل ج/                   
 

 الثانً (الدورٕٕٓٓ)                                                لك  من تضحٌ  للوطن تذكر   تقدم   ما -4ٗ

 ى السكون فً محل نصب مفعول به مقدم وجوبا  اسم شرط مبنً عل -: ما ج/          عرب ما تحته خطأ
 

 الثانً (الدورٕٕٓٓ)                   ٌن العناقٌد  ألنا م ذا سؤإ    فهل فً القول من حرج   لنا الكروم   -4ٗ
 كثر من خبر مقدم دل علٌه وبٌن حكم التقدٌم فً النص أ          

 واجب   -: ٌنأ   جائز  -: فً القول.   جائز -: لنا ج/                                   
 

 ول(الدور األٖٕٓٓ)                       ح  رواى شمائله    فً ضفتٌه من الجنات أحلما أ النٌل   طٌب  ما أ-ٓ٘
 فً البٌت تقدٌم حقه التأخٌر ما نوع المقدم وما حكم تقدٌمه ؟ولماذا           

 مخصصة( نكرة غٌر رواح  ا  ، الخبر شبه جملة والمبتدأ ) أجوبخبر مقدم و -:فً ضفتٌه ج/               
 

  ول(الدور األٖٕٓٓ)                              أذكر    ٌادٌك الجلٌلجمٌل  من جمٌلك أشكر    وأي أ فؤيم -ٔ٘
 ول به ّي جمٌٍل ، أي أٌادٌك ، ) أّي( مفعأ ج/           كثر من تقدٌم دل على واحد مبٌن نوعه فً البٌت أ

 

           نً الثا (الدورٖٕٓٓ)                                         لكلِّ ام   حضارتها ، ولكل شعب  تارٌخ مجٌد -ٕ٘
 تقدم الخبر مرتٌن ما حكم تقدٌمه فً كل مرة؟ ولماذا؟          

 خبرفً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض ال، واجب  -: لكلِّ ام    ج/                 
 مخصصة، الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  جائز -: ولكل شعب                     

 نًالثا (الدورٖٕٓٓ)                         ٌاك والمٌتات ال تقربنها    وال تعبد الشٌطان وهللا فؤعبدوإ -33
 فً البٌت تقدٌم دل علٌه واذكر حكمه والسبب

 مفعول به مقدم وجوبا  ألن فعله فعل أمر مقترن بالفاء -: هللاج/                         
 

 ول(الدور األٕٗٓٓ)                             لهم حق ولٌس له مثٌل   ومهما قالوا فالحسن الجمٌل -ٗ٘
 لى القاعدةفما حكم التقدٌم ساندا  أجابتك إ فً البٌت قدم المفعول به على فعله -ٔ

 واجب التقدٌم ألن له الصدارة فً الكالم  -: مامه ج/                    
 علل ما تقول ةلو حذفت الواو من صدر البٌت فما حكم التقدٌم فً الجمل -ٕ

 مخصصةحكم التقدٌم جائز ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  /ج                    
 

َْ َػٍَٝ لُ )) تعالى قال -٘٘ َْ أَ ٌْمُْشآَ َْ ا َٙبأَفاََل ٠َزََذث ُشٚ  ولاأل (الدورٕٗٓٓ)                          (( ٍٍُٛة أَْلفَبٌُ
 فً النص الكرٌم تقدٌم دل علٌه ذاكرا   نوعه وحكم تقدٌمه والسبب 

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرمقدم وجوبا  ،   خبر -: َػٍَٝ لٍُُٛةٍ  ج/                  
 

 نًالثا (الدورٕٗٓٓ)                                                                 م  رأٌك   م  ولك   رأٌه   لمحمد  -34
 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبر -: لمحمد /ج        عٌن الخبر المقدم وجوبا واذكر سبب التقدٌم

  نًالثا (الدورٕٗٓٓ)                        الشٌطان وهللا فاعبدا ٌاك والمٌتات ال تقربنها   وال تعبد  وإ -6٘
  دْ فال تعب أما الشٌطان ج/                واذكر سبب التقدٌم وجوبا  الشٌطان مفعول به مؤخر اجعله مقدم 
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ك من قرٌر طا ر   ولرب عمر  طال باألدناس -4٘                        ولاأل (الدورٕ٘ٓٓ)                            هلل عمر 
 خبر مقدم وجوبا  فائدته التعجب -هلل : ج/             دٌم حقه التأخٌر ، ما حكمه ؟ وما فائدته فً النص تق

 

ْٓ  ) تعالى قال -4٘ ِِ ب ٌَُٗ  َّ ُ فَ ِذ َللا  ْٙ َ٠ ْٓ َِ  ًٍّ ِؼ  الثانً (الدورٕ٘ٓٓ)         (ِم ألٌس  هللا ب عزٌز   ذي انتقا ُِ

 السبب  ثم وضح حكم التقدٌم ذاكرا   هناك تقدٌم بٌنه  
                    ول به مقدم وجوبا   ألن له الصدارة فً الكالمعمف -: من ج/                                

 

 ولاأل (الدورٕٙٓٓ)                    شتٌاقهوقد عجبت سمراء أنً أحبها   وفً اللب شكواه وفٌه ا -ٓٙ

 ٚاجة اٌرمذ٠ُ  ط/                          م فً الشطر الثانً تقدٌم للخبر ، بٌن حكم المقد
 

ًُ  إٌبط حبجخ     ٌٚىٕٕٟ ِٕه ٌٟٚ حٍخُ َّل أعأيُ  -ٔٙ  الثانً (الدورٕٙٓٓ)                             إٌٛاي أؤِ

 خثش -:ِٕه خثش    ،      -: ٌٟ  ط/           وً ِّٕٙا . دْي ػ١ٍّٙا ،ِث١ٕاً ٔٛع فٟ اٌث١د ذمذ٠ّاْ -ٔ

 ٚاجة  ط/                                  ٚي ؟ُ اٌرمذ٠ُ فٟ اٌشطش األِا حى -ٕ

        ٔٛاي  ِٕه ط/                                جؼً اٌرمذ٠ُ فٟ اٌشطش اٌثأٟ ٚجٛتاً أ -ٖ
 

َْٕذَٔب قال تعالى )) -ٕٙ ٍء ئَِّل  ِػ ْٟ ْٓ َش ِِ  ْْ ئِ  ولاأل (الدور6ٕٓٓ)                                          ((َخَضائُُِٕٗ َٚ

َْٕذَٔب ط/            ذمذ٠ُ ، دي ػ١ٍٗ ثُ ت١ٓ ٔٛػٗ حاٌىش٠ّ ح٠فٟ ا٢ -ٔ  خثش  -: ِػ

 ػشب ِا ذحرٗ خؾ أ -ٕ

ائِن ه   /ط ز   ةضافاء ضمٌر متصل مبنً فً محل جر باإلمبتدأ مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الضمه وهو مضاف واله -:خ 
 

 ولاأل (الدور6ٕٓٓ)                                                    ، ) اٌٛؽٓ طٓ (اٌّغٟء َّل رؼبشش ( )   -ٖٙ

 َ ػٍٝ فؼٍٗ جٛاصاً ، اجؼٍٗ ٚاجة اٌرمذ٠ُ ِغ ت١اْ اٌسثةذذ١ح ِرمّفؼٛي تٗ لٟ وً جٍّح ِٓ اٌجًّ ا٢اٌ

 حألٔٗ ٚالغ جٛاب أِا اٌششؽ١ -: ظٓفاٌٛؽٓ  أِاال ذؼاشش   ،  فاٌّسٟء أِا  ط/
 

  الثانً (الدور6ٕٓٓ)                               هلل شمٛرٕب ٚاٌخٍك ٚالفٗ   ٠َٛ اٌحغبة ئرا خفذ ِٛاص٠ٕب -ٗٙ

 خثش ِمذَ ٚجٛتاً          -هلل : ط/                              فٟ اٌث١د اٌشؼشٞ ذمذ٠ُ ، دي ػ١ٍٗ ِث١ٕاً ٔٛػٗ ٚحىّٗ 
 

ذ   ٠َب ))تعالى قال -٘ٙ ُّ ٌْ َٙب ا ِْٔزسْ   صِّشُ أ٠َ  َ ُْ فَأ َسث َه فََىجِّشْ   لُ  ولاأل (الدور4ٕٓٓ)((                                    َٚ

 /  ساتطح ٌجٛاب اٌششؽط                                 ؟ ِشاأل تفؼً حِا ٔٛع اٌفاء اٌّرظٍ -ٔ

 ٚاجة اٌرمذ٠ُ -: سثه/  ط               ذمذ٠ُ دي ػ١ٍٗ ِث١ٕا حىُ ذمذ٠ّٗ. حاٌىش٠ّ ح٠ٚفٟ ا٢ -ٕ

 

َٙبرؼبٌٝ )لبي  -ٙٙ َْ ثِ ٌٓ ََّل ٠ُْجِظُشٚ ُْ أَْػ١ُ ٌَُٙ  الثانً (الدور4ٕٓٓ)        (  وُ رشوٛا ِٓ جٕبد ٚػ١ْٛ ( ، )ٍَٚ

 فٟ إٌظ١ٓ اٌىش١ّ٠ٓ أٔفٟ اٌزوش ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأخ١ش ، ت١ٓ ِٛلغ اٌّرمذَ ٚاٌّسٛؽ ٌرمذ٠ّٗ .

 مخصصه الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرهجٛاصاً   خثش ِمذَ -: ٌُٙ  ط/      

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتا ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَ  -: وُ             
 

َْ لاي ذؼاٌٝ ) -7ٙ ٞ  آ٠بِد َللا رُٕىُشٚ ُْ  () فَأ ٌَُى ٌْجَبةِ  فِٟ َٚ ْٟ األَ ٌْمَِظبِص َح١َبحٌ ٠َبْ أٌُِٚ  ول(الدور األ4ٕٓٓ)  (   ا

 ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأخ١ش ، ت١ٓ ٔٛع اٌّمذَ ٚاٌّسٛؽ ٌرمذ٠ّٗ ٔفٟ اٌزوش فٟ إٌظ١ٓ اٌىش١ّ٠ٓ أ

ٞ   ط/                      ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَ  -:  أ

 صةمخص الخبر شبه جملة والمبتدأ نكره غٌرخثش ِمذَ ٚجٛتا  -: ٌىُ                       
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َٙبأَفاََل ٠َزَ )) تعالى قال -1ٙ َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ ٌْمُْشآَ َْ ا        ًالثان (الدور4ٕٓٓ)                         (( َذث ُشٚ

 فً النص الكرٌم تقدٌم دل على المقدم ذاكرا   نوعه وحكم تقدٌمه والسبب            
ل ى ق ل وب  ج/                     فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرمقدم وجوبا  ،   خبر -: ع 

 

ِْ لاي ذؼاٌٝ  ) -4ٙ ٠ْزُٛ اٌض  َٚ  ِٓ اٌز١ِّ َٚ *  َٓ ؽُِٛس ِع١ِٕ١ َٚ   ِٓ ١ ِِ ٌْجٍََِذ اَّلَ ََ٘زا ا ِٓ  ْٟ  فِ ااإِلٔس   ٌَمَْذ َخٍَْمَٕب * َٚ أَْحَغ

 ٍُ ٠ِٛ ٍُٛا اٌ   رَْم ِّ َػ َٚ ُٕٛا  َِ َٓ آ َٓ  ئَِّل اٌ ِز٠ ًَ َعبف١ٍِِ ُ  َسَدْدَٔبُٖ أَْعفَ ثَُه ثَْؼُذ صُ ب ٠َُىزِّ َّ ٍْ   فَ ُٕٛ ّْ َِ ُْ أَْجٌش َغ١ُْش  بٌَِحبِد فٍََُٙ ظ 

 ِٓ ٠ ُ أ١ٌَََْظ َللا     ثِبٌذِّ َٓ  تِأ ْحى  ١ ِّ ٌَْحبِو  ذ١ّٙذٞ( ٕٓٔٓ)                                                         (   ا

 ١اْ اٌسثةفٟ إٌض ذمذ٠ُ ، ِا ٔٛػٗ؟ ِٚا حىّٗ ؟ ِغ ت                 

 مخصصهالخبر شبه جملة والمبتدأ نكره ،  جٛاصاً خثش ِمذَ  -: ٌُٙ / ط                            

 ٚي( اٌذٚس األٕٓٔٓ)                (ثٕٟ  اِغه ػ١ٍه ٌغبٔه ٚاحفظ ِب فٟ اٌٛػبء ٠ب)ثش جاء فٟ األ-7ٓ

 ع ِٓ اٌرمذ٠ُ                                            خشاْ اجؼً حىُ ذمذ٠ّّٙا ٚجٛتا راوشا اٌغشفٟ إٌض ِفؼٛالْ ِرأ

 ٚاٌرٛو١ذ (ح )اال٘رّاَ ٚاٌؼٕا٠     -اٌغشع :     أِب ٌغبٔه فأِغه ٚأِب ِب فٟ اٌٛػبء فأحفظط/        
 

  ( اٌذٚس اٌثأٟٕٓٔٓ)          (    عالَ اٌّشء رشوٗ ِب َّل ٠ؼ١ِٕٗٓ حغٓ أ لاي اٌشسٛي اٌىش٠ُ )ص() -7ٔ

 فٟ إٌض اٌساتك ذمذ٠ُ ت١ٓ ٔٛػٗ ٚحىّٗ راوشا اٌسثة             

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرخثش ِمذَ ٚجٛتاً ،   -: عالَ اٌّشءِٓ حغٓ أ ط/                

  ٚي( اٌذٚس األٕٔٔٓ)    ٌٝ ٘جشرٕىشٚا ٔبلال رّشا ئ ٠ٚب طحبثٟ ٌٍٚفظحٝ حالٚرٙب    َّل لاي اٌشاػش : -7ٕ

 فٟ اٌث١د ذمذ٠ُ دي ػٍٝ اٌّمذَ ثُ ت١ٓ ٔٛػٗ ٚحىُ ذمذ٠ّٗ ِؼٍال            

 فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرخثش ِمذَ ٚجٛتاً ،   -: ٌٍفظحٝ / ط                    

  ٚي( اٌذٚس األٕٔٔٓ)     ْ ع١ٛفُٙ    ثٙٓ فٍٛي ِٓ لشاع اٌىزبئت : َّٚل ػ١ت ف١ُٙ غ١ش ألاي اٌشاػش  -7ٖ

 دي ػ١ٍٗ راوشا حىُ ذمذ٠ّٗ  َ اٌخثش فٟ ػجض اٌث١د ػٍٝ اٌّثرذأذمذ           

 مقدم جوازا  الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصه خبر -: ثٙٓ / ط                
 

  اٌذٚس اٌثأٟ( ٕٔٔٓ)           ِب وً رٔت ف١غفشٚئف١ؼطٟ      ٌزٗأخب ٌٟ ئِب وً شٟء عألاي اٌشاػش :  -7ٗ

 اٌث١د ذمذ٠ُ اسرخشجٗ ِث١ٕا ٔٛػٗ ٚحىُ ذمذ٠ّٗ ِؼٍال فٟ       

ً   / ط                  ً    ، شٟءٍ  و  حِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً ألٔٗ ٚالغ جٛاب أِا اٌششؽ١ -: تٍ رٔ و
 

  ٚياأل ( اٌذٚسٕٕٔٓ)   اٌؼظّب ْ رغىٓ اٌٍحُ ٟٚ ٌّٓ لَٛ وبْ ٔفٛعُٙ   ثٙب أف أٚألاي اٌشاػش :  -7٘

 مخصصهالخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غٌر خثش ِمذَ ٚجٛتاً  : ثٙب ط/   ٌخثش ػٍٝ اٌّثرذأِا حىُ ذمذ٠ُ ا (ٔ

 شذ٠ذ  ثٙب أف   ط/                                اجؼً حىُ اٌرمذ٠ُ ػىس ِا ٘ٛ ػ١ٍٗ فٟ إٌض  (ٕ
 

  ٚي( اٌذٚس األٕٕٔٓ)            ٠ٍّىْٛ ػذاٚح ِٓ حبعذ      ٌٚىً ث١ذ ِشٚءح حغبد٘ب َّللاي اٌشاػش : -7ٙ

  ٚرا إٌظت إٌّظٛة َّل رؼجذٔٗ    ٌؼبلجخ َٚللا سثه فبػجذاخش: ٚلاي األ       

 ِغ ت١اْ اٌسثة  حىُ ذمذ٠ّّٙا ػ١ّٕٙا ثُ اروش ػٍٝ ِثرذئٗذمذَ اٌّفؼٛي تٗ ػٍٝ فؼٍٗ ٚاٌخثشاٌساتم١ٓ  اٌث١ر١ٓفٟ 

 أ ضمٌر ٌعود على بعض الخبرفً المبتدخثش ِمذَ ٚجٛتاً ،   -:ٌٚىً ث١ذ ِشٚءح ط/          

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً ألْ فؼٍٗ فؼً أِش ِمرشْ تاٌفاء -َللا:                  

ْٓ  )لاي ذؼاٌٝ   -77  ُو َٚ ًْ َللا  فَبْػجُْذ  ْٓ  ثَ ِِ  َٓ بِوِش٠   ( اٌذٚس اٌضبٟٕٕٔٔٓ)                                 (         اٌش 

                       ( َ٠ ِٓ ٠ َُ اٌذِّ ْٛ َ٠ َْ َْ أ٠َ ب   (  ْغأٌَُٛ

 خ١ش ت١ٓ ٔٛػٗ ف١ّٙا ٚحىّٗ راوشا اٌسثة ٌٕظ١ٓ اٌىش١ّ٠ٓ ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأفٟ ا

 ِفؼٛي تٗ ِمذَ ٚجٛتاً ألْ فؼٍٗ فؼً أِش ِمرشْ تاٌفاء -:َللا       ط/
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  لفاظ التً لها صدارة الكالمالخبر من األ حٛتاً ألْ خثش ِمذَ ٚ-: أ٠بْ        
 

 ( اٌذٚس اٌضبٟٕٕٔٔٓ)                          ٔذ ِٓ ِٛاؽٓهلل أ٠ؼذ ذمذ٠ُ اٌخثش جائضا فٟ لٌٕٛا ؟   ٌّارا ال -71

 ذا تأخر الخبر خفً معنى التعجبإ ط/            
 

ًٌ ( ٌٝ بلبي رؼ -78 ٍخ أََج  ِ ًِّ أُ ٌُِى  ( اٌذٚس اٌضبٌشٕٕٔٓ)      .    ػ١ٓ اٌخثش اٌّمذَ ٚحىُ اٌرمذ٠ُ ِؤ٠ذاً تاٌماػذج(   َٚ

     مخصصه غٌر الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة، ٛتاً ج خثش ِمذَ ٚ   -: ٌِىً أِخٍ / ط                  

1ٓ- َْ ٞ  آ٠بِد َللا رُٕىُشٚ  ( اٌذٚس اٌضبٌشٕٕٔٓ)   (  فٟ إٌض اٌىش٠ُ ذمذ٠ُ أسرخشجٗ ٚت١ٓ ٔٛػٗ لبي رؼبٌٝ )فَأ

ٞ  / ط                  ِمذَ ٚجٛتاً ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَ ( )ي تٗ      ِفؼٛ -:أ

 ( اٌذٚس اٌضبٌشٕٕٔٓ)                              رٕغُ ِٓ ش١ُّ ػشاس ٔجذ       فّب ثؼذ اٌؼش١خ ِٓ ػشاس -1ٔ

 ٔجذ  تؼذ  اٌؼش١ح ػشاس، أٚ ، تؼذ  اٌؼش١ح اٌؼشاس ط /    اجؼً اٌخثش اٌّمذَ فٟ اٌشطش اٌثأٟ جائض اٌرمذ٠ُ     
 

ٌُّ ٌ   قال تعالى )  -1ٕ ر   ف ؤ نِذر   ق م   ثر  د  ا الم  ه  ا أ بِّ ك  ف ك  بَّ ر   (ٖٕٔٓر١ّٙذٞ )                                            (و 

 -ػ١ٓ اٌّفؼٛي تٗ اٌّمذَ ٚأروش حىُ اٌرمذ٠ُ ٚغشػٗ فٟ ا٠٢ح اٌىش٠ّح :

بَّك  ج/                               اال٘رّاَ ٚاٌؼٕا٠ح ٚاٌرٛو١ذ -:اٌغشع   ،    ٚاجة -: ر 

 (ٖٕٔٓر١ّٙذٞ )                                     َّل ٠ٍّىْٛ ػذٚاح ِٓ حبعٍذ       ٌٚىً ث١ذ ِشٚءح حغبد٘ب -3ٖ
 ػ١ٓ اٌخثش اٌّمذَ ٚحىّٗ ٚاٌسثة فٟ اٌرمذ٠ُ           

 فٟ اٌّثرذأ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ تؼغ اٌخثش -: اٌغجتٚاجة ،  -: اٌحىُ  ٌىً ت١د ِشٚءج  -اٌخجش : ط/       
 

 (ٖٕٔٓر١ّٙذٞ )                          ٚاحفظ طذ٠مه فٟ اٌّٛاؽٓ وٍٙب   ٚػ١ٍه ثبٌّشِء اٌزٞ َّل ٠ىزة-1ٗ

 )طذ٠مه( فٟ اٌث١د ِفؼٛي تٗ ِؤخش لّذِٗ جٛاصاً ِشج ٚ ٚجٛتاً ِشج أخشٜ 

 حفعإِا طذ٠مه فأحفع     أٚ  طذ٠مه فأ  -:اٌٛجٛة       طذ٠مه احفع -اٌجٛاص :ط/                

 (ٖٕٔٓر١ّٙذٞ )           اسرخشج األخثاس اٌّرمذِح ٚجٛتاً ٚأروش ذمذ٠ُ وً ِٕٙا                             -1٘

 ٌذ٠ٕب حؼبسح  -ٌٍّٕشثذ شؼشاؤٖ    -ٔ

 اٌخثشخثش ٚاجة ألْ فٟ اٌّثرذأ ػ١ّش ٠ؼٛد ػٍٝ تؼغ  -: ٌٍّشثذ/ ط                        

 خثش ٚاجة ألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج غ١ش ِخظظح  -: ٌذ٠ٕب                              

ٌُ لاي ذؼاٌٝ )  -1ٙ ٍُ َػ١ٍِ ٍْ ًِّ ِرٞ ِػ َق ُو ْٛ  ( اٌذٚس األٚئٖٕٓ)       ػ١ٓ اٌخثش اٌّمذَ ٚحىّٗ راوشاً اٌسثة( َٚ فَ

ُ   -اٌخجش:ط/ ٍْ ًِّ ِرٞ ِػ ق  و  ْٛ  ألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج غ١ش ِخظظح، اٌغجت : اجةٚ-، اٌحىُ : ف 
 

ا ل ه  قال تعالى )  -46   ف م 
ِد هللاَّ ه   ٌ ن   م    ( الدور األول3113)                                       (م ِضل   ِمن   و 

 تقدٌمه وقاعدته      المفعول به المقدم مبٌنا  حكم  استخرج من القول الكرٌم
 ألٔٗ ِٓ األٌفاظ اٌرٟ ٌٙا اٌظذاسج فٟ اٌىالَ -: لبػذرٗٚاجة   ،  -: حىُ اٌزمذ٠ُ،     ِٓ -اٌّمذَ :ط/     

 

ًُ لبي رؼبٌٝ ) -33 اْر َٚ  َُ ١ِ٘ ُْ َٔجَأَ ئِْثَشا ِٙ (          َػ١ٍَْ َْ ب رَْؼجُُذٚ َِ  ِٗ ِِ ْٛ لَ َٚ  ِٗ   ( اٌذٚس األٚئٖٕٓ)       ئِْر لَبَي أِلَث١ِ

  تقدٌمه معلال  أعرب المقدم مبٌنا  حكم  تقدٌم فً النص الكرٌم
  اسُ اسرفٙاَ ِثٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ فٟ ِحً ٔظة ِفؼٛي تٗ ِمذَ -: ِب ط/                 

 ألٔٗ ِٓ األٌفاظ اٌرٟ ٌٙا اٌظذاسج فٟ اٌىالَ -:اٌغجت  ،    ٚجٛتاً  -: حىُ اٌزمذ٠ُ                      

  ( اٌذٚس األٚئٖٕٓ)              وأترك الهمم والتكدٌر و التعابا    كٌؾ السبٌل إلى أن أبلػ األربا    -44

 فً البٌت تقدٌم عٌنه وبٌن نوعه وحكمه ذاكرا  السبب.       
 ألن له الصدارة فً الكالم    -:السبب واجب  ،  -: حكمهخبر    ،  -:نوعه كٌف    ،   -: المقدمج/       
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 (اٌذٚس اٌثأٟٖٕٔٓ)                      رحابً فً مفازات اللٌالً         ومن أرجوا إذا لم ٌؽد  نبعا   -4ٓ

 ٗ راوشاً اٌسثةذمذ٠ّٛػٗ ٚحىُ فٟ اٌث١د ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأخ١ش دّي ػ١ٍٗ ِث١ٕاً ٔ

 ألٔٗ ِٓ األٌفاظ اٌرٟ ٌٙا اٌظذاسج فٟ اٌىالَ -:اٌغجت :  ٚاجة ،حىُ اٌزمذ٠ُِفؼٛي تٗ ،  -:ط/ ِٓ     
 

                    فً القول دّل على خبر مقدم ذاكرا  حكم التقدٌم ، وكٌف تصوغ العبارة  ( قبٌل  شرؾ ورأس ) لكلِّ -4ٔ
 (اٌذٚس اٌثأٟٖٕٔٓ)                 جاعال  المبتدأ مشتمال  على ضمٌر ٌعود على بعض الخبر          

 هاٌل  شرفلكلِّ قب واجب   ،  -: لكلِّ قبٌل / ج                     
                       ٟ(اٌذٚس اٌثأٖٕٔٓ)      (        ال تهزز اللئٌم فؤنه رخرة ال ٌنفجر ماإ امن وصٌة أرابٌة لولدها )  -4ٕ

 إما الشرطٌة المفعول به واقع جواب واجب ألن ،إما اللئٌم  فال تهزز/ ج قدم المفعول به وجوبا ذاكرا  السبب
  

  (اٌذٚس اٌثأٟٖٕٔٓ)               اللٌالً                 جراحات لها فً القلب عمق    ا رمتك و بً ممَّ  -23
 فٟ اٌشطش اٌثأٟ ذمذ٠ُ ت١ٓ ٔٛػٗ ٚحىّٗ راوشاً اٌسثة    

 اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج غ١ش ِخظظح -:اٌغجت  ٚاجة  ، -: حىّٗخثش ،  -ٌٙب : ط/          
 

 ضبٌش( اٌذٚس اٌضبٟٔ أٌٖٕٓ)          فّا ٔٛع اٌّمذَ ِٚا حىُ ذمذ٠ّٗ          فبروش (()) ٔؼّخ َللاإرا لٍٕا  -8ٗ 

 ٚاجت ِٚا حىُ ذمذ٠ّٗ  ِفؼٛي ثٗٔٛع اٌّمذَ  / ط                                    

ن  )) لاي ذؼاٌٝ  -8٘  ٌ م ون   أ  ع  ز  نت م  ت  م  الَِّذٌن  ك  ك  آإ  ك   ( تمهٌدي 3112)                                ((  ش ر 
 ػ١ٓ اٌخثش اٌّمذَ ٚحىّٗ ٚاٌسثة فٟ إٌض اٌىش٠ُ          

َٓ /  ط                                             ظ اٌرٟ ٌٙا اٌظذاسج فٟ اٌىالَ، خثش ِمذَ ٚجٛتاً ألٔٗ ِٓ االٌفا أ٠

ر  قال تعالى ))  -8ٙ ثِّ دَّ ا ال م  ه  ٌُّ ا أ  ر  و   ق م  ف ؤ نِذر   ٌ  بِّ ك  ف ك  بَّ   األول الدور( 3112)                                    ((  ر 

 فٟ ا٠٢ح اٌىش٠ّح ذمذ٠ُ دي ػ١ٍٗ ِث١ٕاً حىُ ذمذ٠ّٗ ِؼٍالً ٚاٌغشع ِٓ ذمذ٠ّٗ      

 ٛو١ذاٌغشع اَّل٘زّبَ ٚاٌؼٕب٠خ ٚاٌزٚاجة اٌرمذ٠ُ ألْ فؼٍٗ فؼً أِش ِمرشْ تاٌفاء   حىُ اٌزمذ٠ُِفؼٛي تٗ  سثه/ط
 

ٞ ح١ٓ رٛلظ ّ٘زٟ    ِغبٚسح األشجبْ ٚإٌجُ ٔبػظ -87  األٚي الدور( 3112)                      فٍٍٗ دس 

 ِا سأٞ إٌحاج فٟ حىُ ذمذ٠ُ اٌخثش ؟ ِٚا حجرُٙ فٟ رٌه ؟          

فٟ  -:هلل                               ِؼٕٝ اٌرؼجة خثش ِمذَ ٚجٛتاً ألٔٗ ذؼجة سّاػٟ ارا ذأخش اٌخثش خ 

 األٚي اٌذٚس( ٕٗٔٓ)                                                  القانون طبق (       ،    ) الواجب ال تإجل  ( )-81

 اٌزوش ِرمذَ ػٍٝ فؼٍٗ جٛاصاً اجؼٍٗ ٚاجة اٌرمذ٠ُ ِغ ت١اْ اٌسثة ٔفرٟااٌّفؼٛي تٗ فٟ اٌجٍّر١ٓ 

 ألٔٗ ٚالغ جٛاب أِا اٌششؽ١ح ( الواجب فال تؤجلْ القانون فطبق () أما  ) أما ط/      
 

ا ق ال وا))لاي ذؼاٌٝ  -88 اذ  قَّ  م  م  ق ال وا ال ح  ك  بُّ بٌِر   ق ال  ر  ًُّ ال ك  لِ و  ال ع   الدور الثانً(  3112)                 ((  و   

 اٌّسٛؽ ٌرمذ٠ّٗ أف اٌزوش ذمذ٠ُ ِا حمٗ اٌرأخ١ش ت١ّٓ ٔٛع اٌّمذَ ٚ فٟ إٌض اٌىش٠ُ            

 ِفؼٛي تٗ ، ألٔٗ ِٓ األٌفاظ اٌرٟ ٌٙا اٌظذاسج فٟ اٌىالَ  -:ِبرا  ط/                           

 اٌذٚس اٌضبٟٔ(  3112)                                    ٔمٛي ػ١ٍه ا٠ٙب اَّلٔغبْ ٚاججبد َّلثذ  ِٓ رأد٠زٙب  -ٓٓٔ

 ط١اغح اٌؼثاسج تح١ث ٠ىْٛ اٌرمذ٠ُ ِغا٠شاً ٌحىّٗ فٟ اٌؼثاسج ِؼٍالً  ِا حىُ ذمذ٠ُ اٌخثش ؟ ٌّٚارا ؟ ثُ اػذ 

 ، اٌسثة ألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج ِخظظح  جبئضحىُ ذمذ٠ُ اٌخثش  ط/     

 ، ٚاجة ألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج غ١ش ِخظظح   دُ ػ١ٍه ا٠ٙب اَّلٔغبْ ٚاججب      

دِ ))لاي ذؼاٌٝ  -ٔٓٔ ه   ٌ ن   م  ا ل ه   و    ف م 
ِضل   ِمنْ  هللاَّ  ( اٌذٚس اٌضبٟٔ  ٕٗٔٓ)                                        (( م 

 فٟ إٌض اٌىش٠ُ ذمذ٠ُ دّي ػٍٝ اٌّمذَ راوشاً ٔٛػٗ ٚاٌسثة            

ن   ط/                             ِفؼٛي تٗ  ٚاجة ألْ ٌٗ اٌظذاسج فٟ اٌىالَ -: م 
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 (اٌذٚس اٌضبٌش ٕٗٔٓ)                                                                                                                      

 اٌّفؼٛي تٗ فٟ اٌجٍّح ِرمذَ ػٍٝ فؼٍٗ جٛاصاً اجؼٍٗ ٚاجة اٌرمذ٠ُ ِغ ت١اْ اٌسثة) اٌٛؽٓ طٓ(  -ٕٓٔ

  ْٓ َٓ فظ ب اٌٛؽ  ِ ْٓ  ، لغ جٛاب اِا اٌششؽ١حألْ اٌّفؼٛي تٗ ٚاط/ أ  ألْ فؼٍٗ اِش ِمرشْ تاٌفاء أٚ اٌٛؽٓ فظ
           

 (اٌذٚس اٌضبٌشٕٗٔٓ)و١ف اٌششاد إرا ِا وٕد  فٟ ٔفش     ٌُٙ ػٓ اٌششِذ أغالي ٚ ال١اد                       -ٖٓٔ

 فٟ إٌض ذمذ٠ّاْ حمّٙا اٌرأخ١ش اروش ٚاحذاً ِّٕٙا ٚت١ٓ سثة ذمذ٠ّٗ 

 ِخظظحألْ اٌخثش شثٗ جٍّح ٚاٌّثرذأ ٔىشج غ١ش  ٚاجت: ٌُٙ / فٟ اٌىالَ اٌظذاسج،ألْ ٌٙا  جتٚا: ط/ و١ف 
 

َٙب)) تعالى قال -ٗٓٔ َْ َػٍَٝ لٍٍُُٛة أَْلفَبٌُ َْ أَ ٌْمُْشآَ َْ ا        (الدور الثالث3112)                      (( أَفاََل ٠َزََذث ُشٚ

 ى المقدم ذاكرا   نوعه وحكمه والسبب فً النص الكرٌم تقدٌم دل عل           
ل ى ق ل وب  ج/                     خبر مقدم وجوبا  ،  فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبر -: ع 

 

ٔٓ٘ -     ٍَ َُ       أب وبٌٛسِٚد ف١ٗ ساحخُ لٛ  `(تمهٌدي3113)                               صُ ف١ٗ ٌآلخش٠ٓ صوب

 ػ١ٍّٙا ٚت١ٓ ٔٛػّٙا ، ٚأ٠ّٙا افاد اٌرٛو١ذ ؟ ٌّٚارا ؟ فٟ اٌث١د ذمذ٠ّاْ دي

ٍَ    ساحخُ    ط / ف١ٗ                 جبئض ألٔٗافبد اٌزٛو١ذ  خثش  ِمذَ جائض  -ف١ٗ : -: لٛ

                     َُ        ٚاجتألٔٗ َّل ٠ف١ذ اٌزٛو١ذ  خثش ِمذَ ٚجٛتاً  -ف١ٗ : -: ف١ٗ ٌآلخش٠ٓ صوب

مو  قال تعالى )) -ٙٓٔ م وا أِل نف ِسك  ا ت ق دِّ ن   م  وه   مِّ ِجد  ر  ت   ٌ ِ  ِعند   خ   (تمهٌدي3113)                              (( هللاَّ
 دل على المتقدم وبٌن نوعه وحكمه والسبب           

 مألنه من األلفاظ التً لها الصدارة فً الكال  السبب واجب التقدٌم   ، حكمهمفعول به ،  -: ما ج /     
 

ِعٌن  ))قال تعالى  -6ٓٔ ت  س  اك  ن  ٌَّ إِ ب د  و  ع  اك  ن  ٌَّ  (تمهٌدي3113)                                              ( ( إِ
ٌّن نوعه وحكم تقدٌمه           اك  فً اآلٌة الكرٌمة تقدٌم دْل علٌه وب ٌَّ  مفعول به ، حكمه واجب التقدٌم  -: إ

 

اك والمٌتات ال ت -4ٓٔ ٌَّ  (الدور األول3113)               قربنها      وال تعبد الشٌطان وهللا فاعبدا      وإ
 ما اعراب لفظ الجاللة ) هللا ( وما حكمه لو لم ٌقترن الفعل بالفاء

 جائزحكمه لو لم ٌقترن بالفاء ٌكون التقدٌم ،،:مفعول به مقدم وجوبا  منصوب وعالمة نصبه الفتحةهللا 
 

  : أخاك فنارر ما استطعت بقوة   وثوبك من منسوج أ لك فالبسقال الشاعر  -4ٓٔ
 (الدور األول3113)                          فً البٌت تقدٌم حقه التأخٌر ، بٌن نوع المقدم والمسوغ لتقدٌمه 

 ألن فعله فعل امر مقترن بالفاء -:المسوغ مفعول به  ،  -: نوعه) أخاك (و ) ثوبك (  المقدم  ج/
 

ن ل ه م)) قال تعالى  -ٓٔٔ اد   مِّ م  ِمه  نَّ ه   (الدور األول3113)بٌن الخبر المقدم وحكم مؤٌدأ بالقاعدة       ((  ج 
 خبر مقدم وجوبا  ، ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غٌر مخصصة  -: ج/ لهم

 

 ( الدور الثان3113ً)         وإٌاك ٌهوى القلب مهما تطاولت    مسافات ؼدر الد ر فً كل وجه  -ٔٔٔ
 وضح نوع المقدم فً البٌت ذاكرا  حكم تقدٌمه معلال  

اك  :ج /  ٌَّ  ألنه ضمٌر منفصل لو تأخر لوجب اتصاله بفعلهواجب  حكمه -إ
 

ا فًِ))قال تعالى -113 ض  ر    م 
م  هللاَّ اد    ض  ف ز  ر  اب  أ لٌِم   ق ل وبِِهم  م  ذ  ل ه م  ع   ثانً( الدور ال3113)           ((  و 

 دل على متقدم حقه التأخٌر مبٌنا  نوعه وسبب تقدٌمه وحكم تقدٌمه 
  خبر مقدم وجوبا  ، ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غٌر مخصصة -فً قلوبهم : ج/
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  خبر مقدم جوازا  ، ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصة -لهم :      
 

 ( الدور الثانً خارج العراق3113) طً وٌزداد ما ازدادت عطاٌاه    فً القلب كنز شباب ال نفاذ له    ٌع -113

  خبر ، جائز التقدٌمج / فً القلب  ،                        فً النص تقدٌم دل علٌه وأذكر حكم تقدٌمه
 

 خارج العراق( الدور الثانً 3113)               بمن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌه   ومن أٌن للحر الكرٌم رحاب   -112
  من أٌن  ، خبر  ، واجب التقدٌمفً النص تقدٌم دل علٌه ذاكرا  حكمه                           ج /

 

ا ))قال تعالى  -113 ان   فٌِِهم  مَّ ر  ل  و  خ  ن    ( الدور الثانً خارج العراق3113)                                   (( ف اِكه    و 
 وة ما ٌنالك نفعه  ،،،،، من أمثالنا العربٌ  إٌاك أعنً وأسمعً ٌا جارة قال الشاعر: ومن العدا

 فً النصوص المتقدمة تقدٌم ، دل علٌه وبٌن مبٌنا نوعه 
اج/                   ) واجب (مفعول به   -،، إٌاك : ) جائز (خبر    -،،  من العداوة :) واجب ( خبر   -: فٌِِهم 

 ( الدور الثالث3113)س   وأحزان ٌعقوب و وحش  أدم                  ولً سقم أٌوب وؼرب  ٌون -114

    خبر / جائز التقدٌم -ج /  لً  :              فً النص تقدٌم ، دل علٌه ، وبٌن نوعه وحكمه               
 

 دور الثالث( ال3113) فً القلب كنز شباب ال نفاذ له    ٌعطً وٌزداد ما ازدادت عطاٌاه           -110

                    ذاكرا  السبب هحكم فً النص تقدٌم دل علٌه و
  ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصة -، السبب : جائز التقدٌمخبر ، ج / فً القلب  ،    
 

             الثالث ( الدور3113) قال الشاعر : سار الٌسٌر إلى ربه    ٌرحمنا هللا وإٌاه                         -111
 التخصٌص -/ الؽرض :   إٌانا ٌرحم هللا ج /                     قدم المفعول به وجوبا  ذاكرا  الغرض

 

 تمهٌدي( 3114) ٌقول المثل : إٌاك أعنً وأسمعً ٌا جارة                                           -112
 تقدٌمه معلال   تقدم المفعول به ، دل علٌه واذكر حكم    
  ألن المفعول به ضمٌر نصب منفصل لو تأخر لوجب اتصالهواجب التقدٌم /  -: إٌاك ج /    

 

   تمهٌدي( 3114)      هلل دري أيُّ جن   خائؾ    ومتاع الدنٌا أنت للحدثان                            -131
فً معنى التعجبو تأخر الخبر نه تعجب سماعً لألج/واجب /   على المبتدأ معلال  )هلل(ما حكم تقدٌم الخبر  خ 

 

ا))قال تعالى  -131 ف ال ه  ل ى ق ل وب  أ ق  آن  أ م  ع  ون  ال ق ر  ر  بَّ د  ت   ٌ      تمهٌدي( 4311)                            (( أ ف ال 
 عٌن الخبر المقدم وحكمه والسبب فً النص الكرٌم 

  فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبر -/ السبب : واجب التقدٌم -:/ الحكم   على القلوب -ج / الخبر :
 

 تمهٌدي( 3114) هم إٌاه ٌعنونا                لو كان فً األلؾ منا واحد  فدعوا      من فارس خال -133
 فً البٌت تقدٌم المفعول به على فعله ، بٌن حكم تقدٌمه معلال  

 فعول به ضمٌر نصب منفصل لو تأخر لوجب اتصالهألن المواجب التقدٌم /  -: هإٌاج / 
 

 (الدور األول3114) :دع المكارم ال ترحل لبؽٌتها    وأقعد فإنك أنت الطاعم الكاسً      قال الشاعر -133
 اجعل المفعول به الوارد فً البٌت واجب التقدٌم مع بٌان السبب

 المكارم فدع / ألن فعله فعل أمر مقترن بالفاء(( أو )لشرطٌ  ، ألنه المفعول به واقع جواب أما االمكارم فدع   أماج /)

ق ول ون  )قال تعالى -132  ٌ ا و  ذ  ت ى    اِدقٌِن   م  نت م  ر  د  إِن ك  ع  ا)(ال و  ٌ م لِ ِخذ  و  ِ أ تَّ ر  هللاَّ  ٌ ِض  أ ؼ  األ  ر  اِت و  او  م   ف اِطِر السَّ
 ( الدور األول3114)      مقدم وحكم التقدٌم معلال  فً النصٌٌن الكرٌمٌن تقدٌم لما حقه التأخٌر ، بٌن نوع ال

  خبر مقدم وجوبا  ألنه من األلفاظ التً لها الصدارة فً الكالم ج / متى /          



ستاذ : مهند شاكر الطائًأعداد األ                                                      10011311000

6ٗ

 التفوق يف السادسرحلة 

 مفعول به مقدم جوازا ، لٌس هناك ما ٌوجب التقدٌم ؼٌر  / 

( الدور األول3114)  ها فاك                لست أذكر ا    لوال الرقٌب لقد بلؽت شوقعندي رسائل  -133

 ما أثر حذف ما فوق الخط على حكم التقدٌم معلال          
  ٌبقى التقدٌم جائز ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة  مخصصةج / 

ل المإجلٌناألو( الدور 3114)                   بمن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌه   ومن أٌن للحر الكرٌم رحاب   -134

 فً النص تقدٌمان ، دل علٌهما وبٌن حكمهما معلال   
 ) موضوع التوكٌد (        تقدٌم الشبه جملة على الفعل جواز لغرض التوكٌد -ج /  بمن ٌثق :

ألن الخبر شبه جمل   والمبتدأ نكرة ؼٌر مخرر  ) الخبر له الردارة فً الكالم(،  خبر واجب التقدٌم -:  من أٌن 

( الدور الثان3114ً)                 تقدم الخبر ما حكم تقدٌمه ؟ ولماذا ؟) لكل ام  حضارتها (  تقول -130

  خبر مقدم وجوبا  ،ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غٌر مخصصةج / لكل ام  /      

( الدور الثان3114ً) قال الشاعر:أحفظ ردٌقك فً المواطن كلها  وعلٌك بالمرء الذي ال ٌكذب     -131

 فً النص مفعول به مؤخر ، قدمه جوازا  مرة ووجوبا  أخرى 
  صدٌقك فأحفظوٌجوز      أما صدٌقك فأحفظ -/    وجوبا  :           صدٌقك أحفظ  ج / جوازا :    

ة  ))قال تعالى   -132 راِرِ م  ِؼشاو  لى أ ب  ع  ِظٌم   و  ذاب  ع  ل ه م  ع  ( الدور الثانً 3114)                     (( و 

 استخرج كل متقدم حقه التأخٌر ، وبٌن نوعه وحكمه وأذكر السبب 
 ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة غٌر مخصصة ،  التقدٌمواجب  خبر -ج/ على أبرار م : 

 مخصصة الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة ألن ، التقدٌم جائز  خبر -:      لهم  

ًَّ ))ل تعالى قا– 131 انِ اب  إاِلَّ أ م  ِكت  ل م ون  ال  ع   ٌ ٌُّون  ال   ه م  أ مِّ ِمن  نُّون   و  ظ   ٌ م  إاِلَّ  إِن     ( الدور الثانً 3114) (( و 

 فً النص الكرٌم تقدٌم بٌن نوعه وحكمه معلال  
  التقدٌم ، ألن الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة مخصصةجائز  خبر -ج/ منهم :

( الدور الثان3114ً) مع بٌان السببقدم الخبر وجوبا  فً موضع من مواضع التقدٌم :الرجال للوطن، نقول -131

 ) تقبل أي إجاب  من الطالب (   (، فً المبتدأ ضمٌر ٌعود على بعض الخبر للوطن رجاله)     /ج
(المبتدأ نكرة غٌر مخصصة / الخبر شبه جملة و للوطن رجال  ()مقصور على المبتدأ  الخبر)أنما للوطن الرجال ، 

أٔبلخُ ٌغبَٔه ٟ٘ رشجّخ أٔبلخ فىشن فال رشفغ طٛره ثً أسفغ ِغزٜٛ وٍّبره

ستٟ أ ٔضع ِٓ لٍثٟ حة وً شٟء ال ذحثٗ

ستاذ مهند شاكر الطائيمدرس اللغة العربية أأل



   ستاذ : مهند شاكر الطائيأعداد األ                                                                                                70573560000    

 
 

301 

 

 التفوق يف السادسرحلة 
 

  ٔل( انذٔس األ1990)                                                    انهغبٌ َؼى انًجٍٛ نهذك ٔثئظ انًضٍٚ نهجبؽم -1

 تجػشاثٚ ٓٞػذب اُغؼَ أُذح ٝث٤ٖ أث٤ٖ أُخظٞص ُل  (1

 ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔٚ ،ألٗٚ روذّ ػ٠ِ جِٔزٚ ٓجزذأ -: انهغبٌ /ج           

 جبئض ُزوذّ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ /ج                   ثبُٔذح ٝاُزّ ؟ ٝٓب دٌْ رُي ؟ رْ دزف أُخظٞص (2

  ( انذٔس انثب1990َٙ)                                  َؼى انغالح انذك  ،       دجزا سجم ٚجبْذ فٙ عجٛم هللا -2

 ِٚ ػ٠ِ كؼ ٣ٜٔب ٣ظخ روذ٣ْ  أُخظٞصأُذح ك٢ ًَ ٓثبٍ ٝث٤ٖ ٗٞػٚ ٝك٢ أػ٤ٖ كبػَ 

 أٍ    ،    ٣ظخ اُزوذ٣ْ ك٢ أُثبٍ اُثب٢ٗ أعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ة -: انغالحاعْ أشبسح  ،    -: را /ج             

  ٍٝ( اُذٝس األ1991)ُِٔخظٞص ٝجٜبٕ ُألػشاة ، ٓب ٛٔب ؟          ثئظ انًظٛش جُٓى روٍٞ ُؼذٝى :  -3

 ُٔجزذأ ٓذزٝف ٝجٞثب   خجش    أٔ   ٚ خجش ٓزوذّ ٓشكٞع ٝاُجِٔخ اُلؼ٤ِخ اُز٢ هجِ يجزذأ يؤخش /ج           

  ( اُذٝس اُثب1991٢ٗ)                                                                                     دجزا ٔؽٍ رغبيٗ الأ -4

 ٕ ٣زوذّ أُخظٞص ؟ ٓخظٞطٚ َٝٛ ٣جٞص أ بػَ كؼَ أُذح ٝارًش ك                

 ٝال ٣جٞص روذ٣ٔٚ  ٔؽٍكبػَ كؼَ أُذح    ٝأُخظٞص  را /ج                                

  ٍٝ( اُذٝس األ1992)                                           فُبَّ      ثشغى انطبيؼٍٛ ٔنى ٚجبلدجزا انٕسد ػهٗ أ -5

َْ ٝسدا  اُٞسد  /ج          شا ؟سدد أُذح ثلؼَ ٓـب٣ش  ك٤ٌق رظٞؽ اُزؼج٤ش جبػال كبػِٚ ٓغززأ رائ -1  ْٗؼ

 دٌبّ  ٣زؼِن  ثزِي األ دٌبّ خبطخ  ارًش كؼال ٣٘بظشٙ الأُِلؼَ دجزا  -2

 جبثخ () أ١ ٣لؼَ دغٖ ٣ظخ ُإل ـ أًشّأعزذغٖ  ـأث٢٘  ـٓذح  /ج                                                        

  ( اُذٝس اُثب1992٢ٗ)                                                         َذإٌ كُذ أسدد انذَٛب فجئظ انؼجذ أ -6

 ال دجزا أٗذ /ج                     خش ثٔؼ٘بٙ ٝادزف ٓب رشاٙ ٓ٘بعجب اعزجذٍ  ثلؼَ اُزّ كؼال أ          

َٓتٍ )هبٍ رؼب٠ُ  -7 بنَخَ اْنَذطَتِ   َعَْٛظهَٗ ََبساً َراَد نَ ًَّ اْيَشأَرُُّ َد   ٔل( انذٔس األ1993)                              (      َٔ

بنَخَ اْنَذطَتِ ٣وٍٞ دزام اُ٘ذٞ ك٢ )  ًَّ  عِٞة  رّ أ/ ج ؟  عِٞةدزف ُلؼَ ٣غزوجذٜب ك٤ٚ كٔبرا رغ٢ٔ األ( اْيَشأَرُُّ َد

 ( انذٔس انثبَٙ 1993)                                                                                         ثُٛذ ػهٗ انشجم انذهٛىأ -8

 / أعِٞة ٓذحج                                  عِٞة ؟ٓبرا رغ٢ٔ األ -1

ْ  ج        عِٞثب ٣ٔبثِٚ ثذ٤ث ٣ٌٕٞ اُلبػَ ػ٤ٔشا ٓغززشا ؟أعِٞة ٤ًق رغزجذٍ ثبأل -2 َْ سجال  اُذ٤ِ  / ْٗؼ
 

ا هبٍ رؼب٠ُ ) -9   ٍٝ( اُذٝس األ 4199)                                 (          ر َوبِْئَس اْلِوْرد اْلَمْوُرودَفأَْوَرَدُهْم النَّ

 ٣ٖ  أُخظٞص ؟ ُٝٔبرا ؟أ١ ثؼغ اُ٘ذبح كأ( طلخ ػ٠ِ س انًٕسٔدرا ػشثذ )ئ -1

 ع ٣ذٍ ػ٤ِٚٓذزٝف روذ٣شٙ اُ٘بس ُزوذّ ُل /ج                                                           

 سًبٕ اُزّ ؟ ٓثَ ُٚة كؼال خب٤ُب ٖٓ أَٛ رجذ ك٢ ًالّ اُؼش-2

 جبثخ() أ١ كؼَ ع٢ء ٣ظخ ُإل أعزٜجٖ ـأًشٙ  ـأعزوجخ  ـ خبٕ ـ دوذَ   ـرّ  ـأرّ  ج/                        

  ( اُذٝس اُثب1994٢ٗ)                                                            ػًٕا طجبدب غٛش ْشو ، ٔخٛشكى رشكذ -10

 أعِٞة ٓذح ج/                      عِٞة ؟ٚ ػ٤ِٚ  كٔبرا رغ٢ٔ األعِٞة ٣ث٢٘ ك٤( أ )خٛشكى رشكذ

  ( اُذٝس اُثب1994٢ٗ)                            انؼًش ثبنهؼت مغِ ٌُ ٚأث رؼظْ أانذٛبح دٛبح ثبنُٓٗ سغذد    ىَ َؼْ  -11

 دجزا اُذ٤بح /ج   عِٞة ؟خش ٓذبكظب ػ٠ِ أسًبٕ األأثلؼَ أُذح كؼال ٗي اعزجذُذ عِٞة ُٞ ا٤ًق رظٞؽ األ

 انًذح ٔانزو 
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  ٍٝ( اُذٝس األ1995)                          ْذفعبنكب   ؽشٚمب عٕاِ أٔ إنٗ انجٓم أَب فٛب دجزا انؼشفبٌ يب أ -12

 ػِٜٔب أعْ اإلشبسح )را( ٓزًش دائٔب  / ألٕ كبج          ٤ٗث ؟ ٝ ػالٓخ رأأ ٣زظَ ة)دجزا ( ػ٤ٔش ُٔبرا ال      

  ٍٝ( اُذٝس األ1995)                          ٌ ٚذٛٗ َؼى صاد انًغبفشإال إصادا عٕٖ ٚذٛٗ رٕد ٔطبدجب    أ  -13

 روذ٣شٙ ٣ذ٠٤ ٝرُي عجوٚ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ / ٓذزٝفج           جبثزي ثبُوبػذح أٔخظٞص ثبُٔذح ؟ٝثن ا٣ُٖ أ
 

  اُذٝس اُثب٢ٗ (1995)                                                                                   (     َذأفُؼى انخهف ) -14

 / ألٗٚ جبٓذج                      ؟ُٔبرا ال ٣جٞص طٞؽ ٓشزن ٖٓ أُشزوبد ٖٓ اُلؼَ )ٗؼْ(             

  ( اُذٝس اُثب1995٢ٗ)                            يٍ َٕيّ انشغذال نًغزشق ثئظ انذٛبح دٛبح ال َؼٛى نٓب   إ -15

 / ال دجزا د٤بح ج                  خش ٓشاػ٤ب دهخ اُزؼج٤ش أاعزجذٍ ثبُلؼَ )ثئظ ( كؼال                  

  ٍٝاُذٝس األ (1996)                َؼى يب رزذهٗ ثّ انٕلبس  ،                دجزا انٕلبس ربجب رزذهٗ ثّ -16

 أعْ ٓٞطٍٞ -أعْ ئشبسح  ، ٓب : -/ را :ج                 دٍ ػ٠ِ كبػ٢ِ كؼَ أُذح ٓٞػذب ٗٞػ٤ٜٔب   -1

 رفعه الضمة ةمبتدأ مرفوع و عالم -:لوقارا /ج          ٤ًق رؼشة أُخظٞص ثبُٔذح ك٢ اُذبُز٤ٖ  -2

 الضمة رفعه ةوعالم مرفوع دأ محذوف وجوبا  لمبت خبر أورفعه الضمة  ةمرفوع وعالممبتدأ مؤخر  -: الوقار  

  ( اُذٝس اُثب1996٢ٗ)                                                 دجتأٚبيّ أدجت ثأدجزا طذجخ انًكزت    ٔ الأ -17

 ٣جٞص روذ٣ْ أُخظٞص ػ٠ِ جِٔزٚ ؟ دٍ ػ٠ِ كبػَ كؼَ أُذح ثْ ٝػخ أ               

 كبػَ كؼَ أُذح   ٝال ٣جٞص روذ٣ٔٚ  را /ج                                     

ٍّ  الأػشة ٓب رذزٚ خؾ :  -18   ( انذٔس انثب1996َٙ)     يٌٕأي غٛشُ  سفٛكُ  انشفٛكُ يُّ    ثئظ أر سفٛمب نغذَ  رظذج

 كبػَ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ  اُؼٔٚ  -:انشفٛك  / ج      

   الضمة رفعه ةوعالم مرفوع لمبتدأ محذوف وجوبا   خبر ورفعه الضمة أ ةمرفوع وعالممبتدأ مؤخر  -: سفٛكُ  
    

 ٍٝ ( اُذٝس األ 1997)                                                                    انشجم ىَ ٌ انًزجظش ثبنؼٕالت َؼْ إ -19

 دجزا أُزجظش ثبُؼٞاهت /ج                ٤ًق رظٞؽ اُؼجبسح ُٞ اعزجذُذ كؼَ أُذح ثلؼَ ٣ٔبثِٚ ك٢ أُؼ٠٘ ؟  

 ٍٝ( اُذٝس األ1997 )   ك٤ٌق رزِٔظ اُلشم ث٤ٖ )ٗؼْ ( ٝ)دجزا ( ؟                  ٔ َؼى عهٛم انًجذدجزا أ -20

 ٠ُ ٓؼشف ثبٍ ٝاعْ ٓٞطٍٞ اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثبٍ أٝ أعْ ظبٛش ٓؼبف ئسثغ دبالد أُلبػَ ٗؼْ  -أ: /ج

 شبسح را ٛٞ اعْ اإل غززش ُٝذجزا كبػَ ٝادذٝ ػ٤ٔش ٓأ    

 ٕ ٣ؼشة خجش ٝٓغ دجزا ٣ؼشة ٓجزذأ كوؾ أُخظٞص ٓغ ٗؼْ ٣ؼشة ٓجزذأ ٣ٝجٞص أ -: ة  

 ٣جٞص روذ٣ْ أُخظٞص ٓغ ٗؼْ ٝال ٣جٞص إ ٣زوذّ ػ٠ِ دجزا -:ج  

   أال رزظم يغ دجزَؼى ٚزظم ثٓب ربء انزأَٛث  -:ـه ،،،،٣جٞص دزف أُخظٞص ٓغ ٗؼْ ٝال ٣جٞص دزكٚ ٓغ دجزا -:د  

َٓب َػهَٗ اأْلََسائِكِ ) َٛ اُج٘خهبٍ رؼب٠ُ ك٢ ٝطق أ-21 ٍَ فِٛ َدُغَُْذ ُيْشرَفَمًب  ُيزَِّكئِٛ َٔ اُة  َٕ   (اُذٝس اُثب1997٢ٗ) (  َِْؼَى انثَّ

                                      / أعِٞة ٓذح                                     ج                 عِٞة ؟  ( ٓب ٗٞع األدغُذ يشرفمب)  (1

 / ٓذزٝف روذ٣شٙ اُج٘خ ٝرُي ُزوذّ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚج                  ٣ٖ ٣زشاءٟ ُي أُخظٞص ؟ُٔبرا ؟أ  (2

  ٍٝ( اُذٝس األ1998)                                                 طذبة ْىأطذبثّ فجئظ األدزاس يٍ انغٕء ٔ -22

 خش ثٔؼ٘بٙ ؟روٍٞ ُٞ اعزجذُذ ثلؼَ اُزّ كؼال أا ٓب أُخظٞص كؼَ اُزّ ؟ ٝٓبر   

 طذبة انغٕءأال دجزا     أٔ    ال دجزا ْىطذبة اُغٞء (   ،    أ) ٣ؼٞد اُؼ٤ٔش ػ٠ِ  ْى/ ج           
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  ( اُذٝس اُثب1998٢ٗ)                                       جذادثبء ٔاألإٌ أإلٔلجٛخ ثُب ٔاٌ لذو انؼٓذ     ْٕ  -23

 ثبءثئظ اُوج٤خ اإل /ج        عِٞة اُزّ ٝٝكن هبػذح ٓطشدح ٖٓ ٓؼٕٔٞ اُج٤ذ كٔبرا روٍٞ ؟أسدد طٞؽ أرا ئ
 

 ٍٝاأل( اُذٝس 1999)                           ػبَخ ٔانظجش  ٔفٕا ٔرٕاطٕا ثبإل عهٛى فبنٓى   لٕيبً أال دجزا -24

 ٣٘بظشٙ ك٢ ٓؼ٘بٙ ٝأػذ طٞؽ اُجِٔخ خش ُٔؼ٠٘ اُٞاسد ك٢ طذس اُج٤ذ ثلؼَ أػجش ػٖ راد ا - أ

ّ  ع٤ِْج                             ٕ ٣ٌٕٞ كبػِٚ ٓزًٞسا  ػ٠ِ ئ     َْ اُوٞ  / ْٗؼ

 /ر٤٤ٔض ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ ج                                     أػشة ٓب رذزٚ خؾ -ة 

 ( اُذٝس اُثب٢ٗ 1999)                                                           خالص فٙ انؼًم َؼى انظفخاػهى إٌ اإل -25

 ُزوذّ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ    ج/                          ٔذح ؟ُُٔبرا دزف أُخظٞص ثب -1

 / دجزا اإلخالصج                 اعزجذٍ ثلؼَ أُذح كؼال ٣ٔبثِٚ ك٢ أُؼ٠٘ -2
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2000)                                           (  اْلُمِجيُبونَ  َفلَنِْعمَ  ا ُنوح  َولََقْد َناَدانَ هبٍ رؼب٠ُ ) -26

 هذس أُذزٝف ٝث٤ٖ عجت دزكٚ ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ أُذح ؟   

 أٍ  ـٝعجت دزكٚ روذّ ػ٠ِ جِٔزٚ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ ٝٗٞع اُلبػَ اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ث ) هللا(روذ٣شٙ ٗذٖ / ج        

  ٍٝ( اُذٝس األ2000)                                 َؼى عجٛال يب رشاِ ٔانذكُ نٛظ نٙ يٍ ٔلبئغ انؼظش     إال  -27

 ػشة ٓب ثؼذٛب دٍ ػ٠ِ كبػَ )ٗؼْ( ٝأ        

 ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ ضر٤٤ٔ -:عجٛالً ٝجٞثب  روذ٣شٙ ٛٞ ، اُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش   /ج               

  ٍٝ( اُذٝس األ2001)    أعْ ٓٞطٍٞ ج/           ؟ ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ اُزّ ، سجم   هك ٚبدثك اْيب أ جئظَ نَ  -28

ٍّ رأ ال -29   ٍٝ( اُذٝس األ2001)                                  ٌ فبد الكبَبإ يمُ نًبع أٍٚ طجشكى    ال دجزا أ عف

 /ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ ج                                                ( ُم يأ أػشة ًِٔخ ) -1

 ال ٣جٞص روذ٣ٔٚ ج/                 َٛ ٣جٞص روذ٣ْ أُخظٞص ثبُزّ ػ٠ِ كؼِٚ ؟-2 
 

  ( اُذٝس اُثب2001٢ٗ)                      نفال يٍ ثؼذ يٕرٙ    دجزا ػٛشٙ ٔيٕرٙ فٙ انفالحالزفَٕٙ فٙ أ -30

َْ طلخ  ػ٤ش٢ ج/                  خش ثٔؼ٘بٙ كبػِٚ ػ٤ٔش ٓغززش ٝجٞثب أذٍ ثلؼَ أُذح كؼال اعزج            ْٗؼ

  ٍٝ( اُذٝس األ2002)                              دجزا انًًُٛخ  ال،        ثئظ يب ٚزظف ثّ انًشء انًًُٛخ -31

 ٓزًش دائٔب   حألٗٚ أعْ أشبس/ج                         ٤ٗث  ػَِ رُي اُلؼَ )دت( ال رزظَ ثٚ ربء اُزأ -1

 بُزّ هذّ ٓب ٣ظخ روذ٣ٔٚ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ كؼَ اُزّث)ا٤ُٔ٘ٔخ( ك٢ اُجِٔز٤ٖ ٓخظٞص  -2

 ، ٝال ٣جٞص روذ٣ٔٚ ٓغ ال دجزا        انًًُٛخ  ثئظ يب ٚزظف ثّ انًشء -ج/         

ٌَ )هبٍ رؼب٠ُ -32 ُُْْٓى َُٚغبِسُػٕ رََشٖ َكثِٛشاً يِّ ٌَ اإِلْثِى  فِٙ َٔ هُٕ ًَ ْذَذ نَجِْئَظ َيب َكبَُْٕا َْٚؼ ُِٓى انغُّ أَْكهِ َٔ  ٌِ ا َٔ اْنؼُْذ َٔ )    

 ( اُذٝس اُثب2002٢ٗ)                                   ( ثْ هذس أُخظٞص أُذزٝف  ثئظ دٍ ػ٠ِ كبػَ )      

 ٕٝاُؼذٝا أالثْاالعْ أُٞطٍٞ )ٓب( ٝأُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ  اُلبػَ / ج          
 

     ( اُذٝس اُثب2002٢ٗ)                                                   انظذق َؼى انشؼبس ػشة ٓب رذزٚ خؾ :أ -33

 رفعه الضمة وعالمةلمبتدأ محذوف وجوبا  مرفوع  خبر رفعه الضمة أو ةوعالم  مرفوع مبتدأ مؤخر:انظذق/ ج      
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  ٍٝ( اُذٝس األ2003)                         ٔدجزا انًغبء فّٛ ٔانغذش          ٚب دجزا انُٛم ػهٗ ػٕء انمًش -34

 ٍ( ة)أ ٓذ٠ِ ٍٝ اعٔب ظبٛشاػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اُلبػَ ك٢ اُشطش األ َْ اعزجذٍ ثلؼَ أُذح )دت( ٗؼْ         

َْ اُٜ٘ش ا٤َُ٘  ج/               ٝك٢ اُشطش اُثب٢ٗ ػ٤ٔشا ٓغززشا                    َْ ٝهزب  أُغبء ، ٗؼْ   ْٗؼ

                                        خشرّنجبئظ فمش ُٚمض دَٛبِ ٔجٓم ٚفغذ أثئغًب اجزًغ ػهٗ ْزا اهبٍ د٤ٌْ ُشجَ كو٤ش جبَٛ :  -35

              ( اُذٝس اُثب2003٢ٗ)                                                          ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ اُزّ ؟ -1

                                                         ػشاة(خ ُٜب ٝجٜبٕ ٖٓ األُٔذؿٔااعْ ٓٞطٍٞ ) ٓب    ػ٤ٔش ٓغززش ٝجٞثب  ، ٣ٝجٞص  /ج                         

 لوش  اُال دجزا  ج/                       خش ٣٘بظشٙ ؟أٓبرا روٍٞ ُٞ اعزجذُذ ثلؼَ اُزّ كؼال  -2

  ٍٝاُذٝس األ( 2004)                          نزجزل َفغّٗ انًشٔءح نهفزٗ    يبل ٚظٌٕ ػٍ أى انًؼٍٛ ػهَؼ -36

 (؟ ك٤ٌق رجؼَ اُلبػَ ٓغززشا ؟ َؼى انًؼٍٛ ػهٗ انًشٔءح يبل ٚظٌٕ طبدجّهِ٘ب ) ُٞ         

 ٗؼْ ٓبال  ٣ظٕٞ طبدجٚ  /ج                                 

  ( اُذٝس اُثب2004٢ٗ)                                 را نى رؼضنؼٛى ثئظ انذٛبح    َٔؼى انًًبد إدٛبح ػهٗ ا -37

 سًبٕ كؼَ اُزّ ك٢ اُج٤ذ ٤ًٝق رجؼَ كبػَ ثئظ ػ٤ٔشا ٓغززشا ؟ث٤ٖ أ   

   دٛبحاُذ٤بح ٝأُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ   نفبػماثئظ ٝ انفؼم /ج         

 ( ثئظ طلخ  ، ثئَظ صٓ٘ب  ، ثئَظ دبال  ، ......اُخٔيًكٍ  )      ذ٤بح ػ٠ِ اُؼ٤ْثئظ د٤بح  اُ                 
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2005)                                               انًًُٛخثئظ طفخ  -1ػشة ٓب رذزٚ خؾ   أ -38

 رفعه الضمة وعالمةمرفوع  محذوف وجوبا   لمبتدأ خبر أورفعه الضمة  ةمرفوع وعالم مبتدأ مؤخر: انًًُٛخج/
 

  ٍٝ( اُذٝس األ2006)                  َذ ثئظ انذاء    ٔنٛغش ػغش ٔانجمبء فُبءأ:ٚب نهزغشة هبٍ اُشبػش  -39

 أُخظٞص ثبُزّ أٗذ  /ج                     دٍ ػ٠ِ أُخظٞص ثبُزّ                  

 ٍٝ( اُذٝس األ2006)                            كشيٍٛ ثكم عبحِ ألذٛبح فكَُذ دٔيبً        عهٛم افٙ انخجشرك -40

 ٠ُ ط٤ـخ رخؼغ ُوبػذح ٓطشدح ٣خؼغ ُوبػذح اعزخشجٚ ثْ دُٞٚ ئ ٝسد ٓذح ك٢ اُج٤ذ ال         

 كشيٍٛ، َْؼَى انظفخُ عهٛم األ كشيٍٛعهٛم األ /ج                                

                ٍٝ( اُذٝس األ2007 )               سط فز ثطم    ٚب دجزا كشرّ ٔعؾ االعمكشو ثّ يٍ فبأ :هبٍ اُشبػش  -40

 أُخظٞص ثبُٔذح  كبػَ كؼَ أُذح ٝ دٍ ػ٠ِ أُذح ٝػ٤ٖ

 شبسح )را( ٝأُخظٞص ثبُٔذح ًشرٚدجزا ، اُلبػَ اعْ اإل  /ج                          

 ( اُذٝس اُثب٢ٗ 2007)          طذبةاأل ٔثئغذْ  يٛشُ األ ىَ ى    َؼْ ُٓ رُ يٛش ٔجذنأل عٕءٍ  ٔطذبةَ هبٍ اُشبػش : -41

  ، ٗٞػٚ اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثبٍ  األيٛش/ ج                      ػ٤ٖ كبػَ )ٗؼْ( ٝث٤ٖ ٗٞػٚ     -1

 /اُلبػَ األطذبة ٓذزٝف روذ٣شٙ طذبة عٞءج          ػ٤ٖ كبػَ )ثئظ( ٝأُخظٞص ثبُزّ  -2

ّ  ، أٝ أًشٙ ، أٝ أعزوجخج          سًبٕ اُزّ ؟ ٓثَ ُٚأًالّ اُؼشة كؼال خب٤ُب ٖٓ  َٛ رجذ ك٢ -3   ....اُخ/ أر

ِٓىْ  رََشٖهبٍ رؼب٠ُ)-42 ْٛ َيْذ نَُْٓى أََفُُغُْٓى أٌَ َعِخؾَ هللّاُ َػهَ ٍَ َكفَُشْٔا نَجِْئَظ َيب لَذَّ ٌَ انَِّزٚ ْٕ نَّ َٕ ُُْْٓى َٚزَ فِٙ  َكثِٛشاً يِّ َٔ

ٌَ  اْنَؼَزاِة ُْىْ    ٍٝٝس األ(اُذ2008)                                                                                ( َخبنُِذٔ

 / اُلبػَ ) ٓب ( اعْ ٓٞطٍٞج                              دٍ ػ٠ِ كبػَ)ثئظ( ٓج٤٘ب  ٗٞػٚ -1

 /ٓذزٝف روذ٣شٙ ر٤ُْٜٞ ٣ٝؼشة ٝ ٣ؼشة ٓجزذأج                ؟ ػشاث٢أ٣ٖ أُخظٞص ثبُزّ؟ ٝٓب ٓذِٚ األ-2
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  ( اُذٝس اُثب2008٢ٗ)           ٚجمٗ يٍ انًبل ثبلٛب فال َّ   جٕادُ إ خاللّ غٛشُ أ فزٗ كًهذُ هبٍ اُشبػش :  -43

 ،  َْؼَى انظفخُ انجٕادُ جٕاد  ج/    ٠ُ ٓذح ٣خؼغ ُوبػذح ٓطشدح ئ دُٞٚ ٣خؼغ ُوبػذح ث٤٘خ ثْ ك٢ اُج٤ذ ٓذح ال
 

 ( ر٤ٜٔذ2009١)                                    ٔلبنٕا دخٛم ػهّٛ انظفبٌء   ٔثئظ انذخٛم ػهٗ يزْجٙ - -44

 /اُلبػَ اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثبٍ ٝأُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ اُظلبء ج ثٍٛ َٕع فبػم ثئظ ٔلذس انًخظٕص ثبنزو -1

  ال دجزا انظفبء/ ج                           أعزجذٍ كؼَ اُزّ ثأخش ثٔؼ٘بٙ - 2    

شاه٢ ( ٓخظٞطب ثبُٔذح ثذ٤ث ٣ٌٕٞ) اُؼ يشرٍٛ(اػذ ًزبثخ اُؼجبسح  ٚثبس) انؼشالٙ يثبل نإلٗوٍٞ -45

داح أُذح ٗلغٜب ك٢ ِز٤ٖ دسعزٜٔب جبػال أُخظٞص ٓجزذأ ك٢ اُذبُز٤ٖ ٝٓغزخذٓب أدار٤ٖ اُثبعزؼٔبُي أدذٟ األ

 ٍٝ( اُذٝس األ2009)            نإلٚثبس  ، ٔ ، َْؼَى انؼشالٙ يثبل نإلٚثبس انؼشالٙ َْؼَى يثبل/ ج             اُؼجبسر٤ٖ
 

 ٗؼٔخ رلؼَ هللا ثٜب ػ٠ِ اُجشش خظٜب ثبُٔذح ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اُلبػَ ػ٤ٔشا ٓغززشا انظذخ  46

َْ طلخ  اُظذخ  رلؼَ هللا ثٜب ػ٠ِ اُجشش                       ج/              ٍٝ( اُذٝس األ2009)                  ْٗؼ
 

َ )هبٍ رؼب٠ُ  -74 ٌَّ هللاَّ ٕا ثِبْنَؼْذلِ  إِ ًُ ٌْ رَْذُك ٍَ انَُّبِط أَ ْٛ زُْى ثَ ًْ إَِرا َدَك َٔ َٓب  هِ ْْ ٔا اأْلََيبََبِد إِنَٗ أَ ٌْ رَُؤدُّ   َٚأُْيُشُكْى أَ

                    ِّ ب َِٚؼظُُكْى ثِ ًَّ َ َِِؼ ٌَّ هللاَّ                                                                        ( اُذٝس اُثب2009٢ٗ)                                                          (   إِ

 ػ٤ٖ كبػَ )ٗؼْ( ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓج٤٘ب ٗٞػٚ ثْ هذس أُخظٞص ثبُٔذح    

 اُلبػَ )ٓب( اعْ ٓٞطٍٞ ٝأُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ اُؼذٍ  ج/               
 

 ( ر٤ٜٔذ١ 2010)                ٔنهضيبٌ ػهٗ ػالرّ ػمتُ     ٔانذمتُ  ٚبوُ األ انًؤدثخُ  ىَ : َؼْ هبٍ  اُشبػش  -48

 أٍ أعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ة ج/                             ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ أُذح؟                        

  ( ر٤ٜٔذ2010١)                                                                       َؼى انظذٚك انكزبة  ٗوٍٞ : -49

 انكزبة كبػَ ، ٝأُخظٞص انظذٚكاُلؼَ ،  َْؼىَ  ج/                سًبٕ أُذح ك٢ اُوٍٞ ث٤ٖ أ              

  ٍٝ( اُذٝس األ2010)                                                          (     لذاوانذك َؼى يثجذ األٗوٍٞ)  -50

 ػشثٚ راًشا اُغجت أػ٤ٖ أُخظٞص ثبُٔذح ٝ -1

 ٓجزذأ ٓشكٞع ثبُؼٔخ ، ألٗٚ روذّ ػ٠ِ جِٔخ أُذح  ٣ؼشة ثٞجٚ ٝادذ  -: نذكاج/                    

 ذكُ َْؼَى يثجُذ األلذاو ان/ ج                      ػشاث٢ ًثش ٖٓ ٝجٚ أأاجؼَ أُخظٞص ثبُٔذح ٣ؼشة  -2
 

  اُثب٢ٗ ( اُذٝس2010)                را خهٕد يؤاَغب   رهٕٓ ثّ سادزٛك كزبةُ إ: َؼى انظذٚك هبٍ اُشبػش -51

 ػشاثٚ ؟ٞص ثبُٔذح؟ ٝٓب أ٣ٖ رجذ أُخظأ              

   الضمة رفعه ةوعالم مرفوع لمبتدأ محذوف وجوبا   خبر رفعه الضمة أو ةمرفوع وعالم مبتدأ مؤخر:كزبةُ ج/

  اُثبُث ( اُذٝس2010)    (            دٕال ٔهللا انًغزؼبٌ ْٕٔ دغجٙ َٔؼى انٕكٛمفًب اشذ اػزذال األ) -52

 ػ٤ٖ أُخظٞص ثبُٔذح ٤ًٝق رغزجذٍ ثلؼَ أُذح ك٢ اُ٘ض كؼال ٣ٔبثِٚ ؟             

 أُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ هللا ،  دجزا هللا  ج/                                      

ٍَ )هبٍ رؼب٠ُ  -53 زَّمِٛ ًُ نَُِْؼَى َداُس اْن َٔ ٌْٛش  نََذاُس اِٜخَشِح َخ   ٍٝاأل ( اُذٝس2011)                                       ( َٔ

 / ٓذزٝف روذ٣شٙ )داس ا٥خشح(  ُزوذّ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ ج  ٣خ ؟ ُٝٔبرا ؟ ٣زشاءٟ ُي أُخظٞص ثبُٔذح ك٢ ا٥ ٣ٖأ
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ْفد اْلَمْرفُود ِفي ْتبُِعواَوأُ  )هبٍ رؼب٠ُ  -45   ٍٝ( اُذٝس األ2011)             (  َهِذِه لَْعَنة َوَيْوم اْلقَِياَمة بِْئَس الرِّ

 ثئظ اُلؼَ ، اُشكذ  اُلبػَ  ، أُشكٞد أُخظٞص  ج/                              سًبٕ اُزّ اُثالثخ دٍ ػ٠ِ أ -1

 )أ١ّ جِٔٚ اُلبػَ اعْ ٓٞطٍٞ رظِخ ُإلجبثخ ( َْؼَى يٍ ٚششذَٙ أثٙ ج/   ط٤ـخ ٓذح كبػِٜب اعْ ٓٞطٍٞ أاٗش -2
              

  ( اُذٝس اُثب2011٢ٗ)                            (    ٔ )دجزا انُضاْخَؼى يب ٚزظف ثّ انًشء انُضاْخ . أ:ٗوٍٞ  -55

 ي ٤ٗث اُغبً٘خ .ػَِ رُرزظَ ثٚ ربء اُزأ ( ك٢ اُجِٔخ اُثب٤ٗخ الدتُلؼَ ) -1

 دائٔب   )را ( ٓزًش حشبسألٕ اُلبػَ اعْ أ ج/                              

 ٗلز٢ اُزًش ٓخظٞص ثبُٔذح هذّ ٓب ٣ظخ روذ٣ٔٚ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ كؼَ أُذحك٢ اُجِٔز٤ٖ أ انُضاْخ()-2

  ، ٝأُخظٞص ال ٣زوذّ ػ٠ِ دجزا  انُضاْخ  َْؼى يب ٚزظُف ثّ انًشءُ  ج/                          

 ( ر٤ٜٔذ2011١)ال ٣ؼ٤ٖ ػ٠ِ اُذٛش                        أ  ٓشن أُشء ٖٓ ًبٕ ػٞٗٚ    ٝ ثئظ اك٘ؼْ طذ٣ -56

 دٍ ػ٠ِ كبػَ كؼ٢ِ أُذح ٝ اُزّ ٓج٤٘ب  ٗٞػٚ ك٢ اُذبُز٤ٖ    

 ٝجٞثب  روذ٣شٙ ٛٞ ػًٛش يغززش٠ُ ٓذ٠ِ ثبٍ  ، ٝاُثب٢ٗ اعْ ظبٛش ٓؼبف ئ -: ج/طذٚك انًشء         
  

                                         ( ر٤ٜٔذ١  2012)                             ال ٚب دجزا َفذبد َجذ   ٔسٚب سٔػّ غت انمطبسإ  :بٍ اُشبػشه -57

 ػشثُٚٔخظٞص ثبُٔذح ك٢ اُج٤ذ اُغبثن ٝأػ٤ٖ ا -1

 ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ -:َفذبد َجذ  /ج

 ال ٣جٞص ألٕ أُخؼٞع ال ٣زوذّ ػ٠ِ دجزاج/          ( ُٝٔبرا؟ د َجذ دجزاَفذب )ٕ ٗوٍَٞٛ ٣جٞص أ  -2
 

ُِ ) لبل رؼبنٗ -85 َيٍ َكفََش فَأَُيزِّؼُُّ لَهِٛالً ثُىَّ أَْػطَشُّ ِظٛشُ  إِنَٗ َٔ ًَ ثِْئَظ اْن َٔ  ٍٝ( اُذٝس األ2012)      (َػَزاِة انَُّبِس 

 ػَ ثْ هذس أُخظٞص ثبُزّ ػ٤ٖ كبػَ ثئظ ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓج٤٘ب ٗٞع اُلب      

  اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثبٍ ، ٝأُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ ػزاة اُ٘بس  -: انًظٛشج/                   
 

 ٍٝ ( اُذٝس األ2012)                غغ يٍ ٚشٚذ انشش فّٛسػب   ٔاثػشالُب  شؼجب ٔأدت كأ :هبٍ اُشبػش -59

 َؼى شؼجبً ػشالُب ، أٔ، دجزا شؼجبً ػشالُب  /ج              ٍٝ طؾ أعِٞة ٓذح ٖٓ اُشطش األ -1

 " ٓخظٞطب ثبُزّ ٓغزؼ٤٘ب ثبُشطش اُثب٢ٗ نششاجؼَ "ا -2

 ) ٌٖٓٔ أ١ كبػَ ُِٔخظٞص ٌٖٝٓٔ روذ٣ْ أُخظٞص ( ثئظ طفخً انششٌ  ج/                                  

 ٤٤ٔض ٓ٘ظٞة ٝػالٓخ ٗظجٚ اُلزذخ/رج           عِٞة أُذح ؟أ" ك٢ جِٔخ شؼجب"ػشاة ٤ًق رٞجٚ أ -3

 ( اُذٝس اُثب٢ٗ 2012)       ()َؼى يب ٚزظف ثّ انًشء انٕفبء ثبنؼٓذ ( َٔمٕل ) دجزا انٕفبء ثبنؼٓذٗوٍٞ  -60

 /األ٠ُٝ )ٓب( اعْ ٓٞطٍٞ ، ٝاُثب٤ٗخ )را(اعْ أشبسحج                         ٓب ٗٞع اُلبػَ ك٢ اُجِٔز٤ٖ ؟
 

  ( اُذٝس اُثب2012٢ٗ)           انٕٖٓ ٔيذب ٚؼذك ال دضَب ٔال فشدب        كؼبشك خؾٚجكٙ ٔ:هبٍ اُشبػش -61

 ثئظ اُظلخ  اُجٌبء   ،  ٝٗؼْ اُظلخ  اُلشح   /ج           رّ اُجٌبء ٝآذح اُلشح ك٢ رش٤ًت ربّ ٝٓل٤ذ ثـ٤ش "دجزا"
 

 اُثب٢ٗ  ( اُذٝس2012)            فكٛف ثٙ دجٛجٙ كهّ خبلٔٚؼشك انُبط يٍ خبل ثٕجُزّ    هبٍ اُشبػش:-62

  دجزا خبالً انؼشك، ٣ٝجٞص   دجزا انؼشُك خبالً  / ج             آذح اُؼشن ة "دجزا" جبػال اُخبٍ ر٤ٔضا
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)اُظذخ ربج ػ٠ِ سؤٝط األطذبء(أػذ ًزبثخ اُؼجبسح ثذ٤ث رٌٕٞ ) اُظذخ( ٓخظٞطب  ثبُٔذح  -63

 اُثبُث ( اُذٝس2012)                                                        دار٤ٖ اُِز٤ٖ دسعزٜٔببعزؼٔبُي ئدذٟ األث

 طذبء ٗؼْ ربجب  ػ٠ِ سؤٝط األطذبء اُظذخ ، أٝ دجزا اُظذخ ربجب  ػ٠ِ سؤٝط األ ج/                

 (اُذٝس اُثبُث2012)                                           لبنٕا َغًُغ طٕاثبً لبل فبنضٚبدح يٍ انخٛش خٛش  -64

   َؼى انخٛش انضٚبدح ج/                            ٣بٛبجؼَ اُض٣بدح ٓخظٞطب  ثبُٔذح ٓؼشثب  ئا            

   الضمة رفعه ةوعالم مرفوع لمبتدأ محذوف وجوبا   خبر رفعه الضمة أو ةمرفوع وعالممبتدأ مؤخر :انضٚبدحُ  

 أ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ  ذ: ٓجز انضٚبدح -:  ا انضٚبدحُ دجز ٔأ                         

 (2013ر٤ٜٔذ١)                      ( ث٤ٖ أُخظٞص ك٢ أُذح    انؼشاق ٔؽٍ انُجٕو فُْؼَى انٕؽٍ)  -65

 انؼشاق أُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ  ج/                             

 ٓخظٞطٚ ، َٝٛ ٣جٞص روذ٣ْ أُخظٞص ٓؼِال ؟ كؼَ أُذح ٝارًش كبػَ ،  أال دجزا ٔؽٍ انزغبيٙ -66

   (2013ر٤ٜٔذ١)                      ٝؽٖ اُزغب٢ٓ  -، انًخظٕص :  را أعْ أشبسح -انفبػم :ج/              

 ال ٣جٞص روذ٣ْ أُخظٞص ألٗٚ ال ٣زوذّ ػ٠ِ دجزا                                  

   (2013ر٤ٜٔذ١)                                         أعزجذٍ ثلؼَ اُزّ كؼال  ٣ٔبثِٚ    ( ال دجزا انزمبػظ)  -67

 ) ٣جٞص أ١ كبػَ أخش ٓ٘بعت ُِجِٔخ (  انظفخ انزخبرل             ثئظَ   ج/                    

 ( اُذٝس األ2013ٍٝ)  جٓب يبنٓبأثّٛ نُؼى انفزٗ     إرا انُفظ أػج نّؼًشُ  -:هبُْذ اُخ٘غبء رشث٢ أخبٛب طخشا   -68

  ٕ رٌٕٞ اُجِٔخ ٓغزٞك٤خ أسًبٕ أُذح، ثْ أػشة أُخظٞص ثبُٔذح ثؼذ اُزـ٤شػ٠ِ ئ أجؼَ كبػَ ٗؼْ ػ٤ٔشا  ٓغززشا  

ًٗ طخُش ، ) طخُش(  ج/  ٝجٞثب  ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ أٝ خجش ُٔجزذأ ٓذزٝف َْؼَى فز

  ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ                                                          

 ( اُذٝس األ2013ٍٝ)                                                                        طذلبء(ء انخٛش َؼى األأطذلب )-69

 ػ٤ٖ أُخظٞص ثبُٔذح ٝأػشاثٚ راًشا  اُغجت -1

 اُؼٔخ ألٗٚ روذّ ػ٠ِ جِٔخ أُذحٓجزذأ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ  -:أطذلبء انخٛشج/

 ء انخٛشأطذلب طذلبءَؼى األ ج/            اجؼَ أُخظٞص ثبُٔذح ٣ؼشة أًثش ٖٓ ٝجٚ ئػشاث٢ -2

 اُثب٢ٗ( اُذٝس 2013)                                             َْؼَى يب ٚزظف ثّ انًشٔءح   َٔمٕل دجزا انًشٔءح -70

 أعْ أشبسح -أعْ ٓٞطٍٞ  ، را : -ٓب : ج/                                    ٓب ٗٞع اُلبػَ ك٢ اُجِٔز٤ٖ -1

 ألٕ كبػِٜٔب ٓزًش دائٔب  أعْ أإلشبسح )را( ج/          اُلؼَ )دت( ال رزظَ ثٚ ػالٓخ رأ٤ٗث ، ػَِ رُي -2

 ظٞص ػ٠ِ دجزاٝال ٣جٞص روذ٣ْ أُخانًشٔءح َْؼَى يب ٚزظف ثّ،ج/ هذّ ٓب ٣ظخ روذ٣ٔٚ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ كؼَ أُذح -3
 

 اُثب٢ٗ( اُذٝس 2013)                      فُؼى أخبً يٍ ٚشرجٗ فٛغ كفّ     إرا أجذثذ كف انضيبٌ ٔػُذ -71

 ث٤ٖ أسًبٕ أُذح ك٢ اُج٤ذ آٗق اُزًش ٝٗٞع اُلبػَ 

 شػ٤ٔش ٓغزز -، َٕع انفبػم: ٖٓ ٣شرج٢،   انًخظٕص : ػ٤ٔش ٓغززش ،   انفبػم : ٗؼْانفؼم : ج/         
  

 ( اُذٝس اُثبُث 2103)ٔانًجذػٌٕ يُبٚبْى رؼبػفٓى       فكهًب لمَّ يٍ أػًبسْى كثشٔا                     -72

 دجزا يُبٚب انًجذػٍٛ رؼبػفبً  / ج                  اٗشأ اعِٞة ٓذح ة ) دجزا (ٖٓ اُشطش األٍٝ راًشا  ُٚ ر٤٤ٔض

  (2014رًٓٛذ٘ )  دجزا اُؼجِخٗؼْ اُظلخ  اُؼجِخ  أٝ يُبعت ج /اجؼم ) انؼجهخ ( يخظٕطبً ٔاخزش نٓب فؼم  -73
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 ( 2014ر٤ٜٔذ١ )    َمٕل ) َْؼَى انظذُٚك انكزبُة ( دل ػهٗ فبػم ) َؼى ( ، ثى أػشة انًخظٕص ثبنًذح -74

 ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ  -) انظذُٚك (  ،  انًخظٕص / انكزبُة : اُلبػَج /  

                                                 شٙ ٛٞ ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ  اُؼٔخروذ٣خجش ُٔجزذأ  ٔٚجٕص                                        

ارِ  بَِما َصَبْرُتمْ  َسََلم  َعلَْيُكم)) لبل رؼبنٗ   -75  ( اُذٝس األٍٝ  2014)                           (( َفنِْعَم ُعْقَبى الدَّ

 ٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ دزف أُخظٞص ثبُٔذح كوذسٙ ٝث٤ٖ عجت دزكٚ ٝٓب ٗٞع كبػَ كؼَ أُذحك

 روذّ ػ٠ِ جِٔزٚ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚ عجت انذزف  ( ) انجُخروذ٣شٙ أُذزٝف / أُخظٞص  ج  

 ٍاعْ ظبٛش ٓؼبف ا٠ُ ٓؼشف ة ا َٕع انفبػم                                                                 

ٌُ َْؼَى انًجٍٛ نهذك  ٔ ثئَظ انًضٍٚ-76  ( اُذٝس األٍٝ 2014) نهجبؽم                                َمٕل ) انهغب

َْ دزف أُخظٞص كؼَ اُزّ ؟ ٝٓب دٌْ دزكٚػ٤ٖ ٓخظٞص كؼَ أُذح ٝث٤ٖ اػشاثٚ ٓٞػذب  اُغجت ،  ُٝ 

ٌُ ،  : أُخظٞص ثبُٔذحج/       سكؼٚ اُؼٔخ٣ؼشة ٓجزذأ ٓشكٞع ٝػالٓخ انهغب

 جبئضٔدكى دزفّ  ُزوذّ ُلع ٣ذٍ ػ٤ِٚدزف انًخظٕص  ألٗٚ روذّ ػ٠ِ جِٔخ أُذحانغجت                

 اُذٝس اُثب٢ٗ(  2014)                                                   َمٕل ) انًزجظش ثبنؼٕالت َؼى انشجم ( -77

 ج / دجزا انًزجظش ثبنؼٕالت     ثلؼَ أُخ كؼال  ٣ٔبثِٚ ك٢ أُؼ٠٘  ٤ًق رظٞؽ اُؼجبسح ُٞ اعزجذُذ              

 اُذٝس اُثب٢ٗ(  2014)                          َمٕل ) ثئَظ يب ٚزظف ثّ انًشء انُفبُق ( ٔ ) ال دجزا انُفبُق ( -78

         ٓب ٗٞع اُلبػَ ك٢ اُجِٔز٤ٖ -1

 شبسح ( أعْ أ را)   اُلبػَ ال دجزا اعْ ٓٞطٍٞ   ٝاُثب٤ٗخ ( ) يباُلبػَ   -: ثئَظ يباأل٠ُٝ  ج/           

 ٗلز٢ اُزًش ٓخظٞص ثبُزّ ، هذّ ٓب ٣ظخ روذ٣ٔٚ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ كؼَ اُزّاُ٘لبم ك٢ اُجِٔز٤ٖ أ -2

 ثئَظ يب ٚزظف ثّ انًشء انُفبقُ ج/                                        

 ( انذٔس انثبنث  2014)                                      (( ْعَد اْْلِيَمانِ بِْئَس اِِلْسُم اْلفُُسوُق بَ ))  لبل رؼبنٗ  -88

 ؟ ئرا ٓب ػِٔذ إٔ ٛ٘بى ٝج٤ٜٖ ك٢ اػشاة أُخظٞص ثبُزّ كٔب ٛٔب   

ْ  ( ك٢ ٓذَ سكغ خجش ٓزوذّ -: اْلفُُسوقُ ج/          ٓجزذأ ٓإخش ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ ٝجِٔخ )ثئظ االع

  ٓشكٞع ٝػالٓخ سكؼٚ اُؼٔخ  خجش ُٔجزذأ ٓذزٝف ٝجٞثب  روذ٣ش ٛٞ      أٔ                            
 

 ( انذٔس انثبنث 2014) ) ال دجزا انًًُٛخ (  ) ثئظ يب ٚزظف ثّ انًشء انًًُٛخ (                              -99

 ( اعى يٕطٕل :)يب اُثب٤ٗخ ) را( ، شبسحاُلبػَ اعْ االا:ال دجز /٠ُٝاُجِٔخ األج /ٓب ٗٞع اُلبػَ ك٢ اُجِٔز٤ٖ  -1

  ٗلز٢ اُزًش ٓخظٞص ثبُزّ هذّ ٓب ٣ظخ روذ٣ٔٚ ٜٓ٘ٔب ػ٠ِ كؼ٢ِ اُزّك٢ اُجِٔز٤ٖ أ -2

 ) ال دجزا ، ال ٚجٕص رمذٚى انًخظٕص (              ا٤ُٔ٘ٔخ ثئظ ٓب ٣زظق ثٚ أُشءج /                        

 ( انذٔس انثبنث 2014) إرا كبٌ ال ٚشػّٛ إال صٔانٓب                 ٔكٛف ٚذاس٘ انًشء دبعذ َؼًخ        -100

 رّ ) دبعذ ٗؼٔخ ( ػ٠ِ إ ٣ٌٕٞ اُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش ٝجٞثب             

 يالدظخ )ُٚمجم ا٘ فبػم يُظٕة( ثئظ طلخ  دبعذ  اُ٘ؼِٔخ         أٔ / ثئظ دبعذا  دبعذ  اُ٘ؼِٔخ ج                    
 

 ( انذٔس انثبنث 2014) ٔطذبة عٕء نأليٛش ٔجذرى     َؼى األيٛش ٔثئغذ األطذبة     -شبػش :لبل ان -101

 ػ٤ٖ كبػَ ثئظ ، َٝٛ رجذ ك٢ ًالّ اُؼشة كؼال  خب٤ُب  ٖٓ أسًبٕ أُزّ ؟ ٓثَ ُٚ

 ...اُخ( ارو ، اكشِ ()اعزمجخاُلبػَ األطذبة ، ٗؼْ ٣ٞجذ ك٢ ًالّ اُؼشة كؼَ خب٤ُب  ٖٓ االسًبٕ ٓثَ ) ج /



   ستاذ : مهند شاكر الطائيأعداد األ                                                                                                70573560000    

 
 

333 

 

 التفوق يف السادسرحلة 

 ( رًٓٛذ2015٘)دجزا انؼشفبٌ يب اَب عبنكبً        ؽشٚمبً عٕاِ أٔ إنٗ انجٓم اْذف                           -102

   َؼى انظفخ انؼشفبٌ  ج /                            اعزجذٍ كجؼَ أُذح كؼال  أخش ٣٘بظشٙ ٝؿ٤ش ٓب ٣ِضّ    
 

ثَْٛ )) لبل رؼبنٗ -103 َٔ  ُِْٙٛ َْٛذ ثَ ٍُ ٚب نَ ٍِ فَجِْئَظ اْنمَِشٚ ْٛ ْشِشلَ ًَ  ( رًٓٛذ2015٘)                                (( ََُك ثُْؼَذ اْن

 ج/  يذزٔف                                                       ؟ ءٟ ُي أُخظٞص ثبُزّاأ٣ٖ ٣زش      
 

 (رًٓٛذ2015٘)األْٕاء                        دجزا انؼٛش دٍٛ لٕيٙ جًٛغ              نى رفشق أيٕسْب  -104

 ج / را اعى اشبسح                                                             ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ أُذح ؟ -1

   ج/ َؼى طفخً انؼٛش         اعزجذٍ كؼَ أُذح ثلؼَ آخش ٣٘بظشٙ جبػال  اُلبػَ ػ٤ٔشا  ٓغززشا     -2
            

زََكجِِّشٍٚ))  لبل رؼبنٗ -105 ًُ ٖ اْن َٕ َٓب فَهَجِْئَظ َيْث ٍَ فِٛ َََُّٓى َخبنِِذٚ اَة َج َٕ  ( انذٔس األٔل2015)     ((     فَبْدُخهُٕا أَْث

 ػ٤ٖ كبػَ ثئظ ٝٗٞػٚ ٝهذس أُخظٞص ثبُزّ ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ا٥ر٢      

 جْٜ٘ ، ٔرمذٚش انًخظٕص   ـ أٍاعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ث،  أُزٌجش٣ٖ -فبػم ثئظ :ج/                    
 

 ( انذٔس األٔل2015)ألزفَٕٙ فٙ انفال يٍ ثؼذ يٕرٙ    دجزا ػٛشٙ ٔيٕرٙ فٙ انفالح                     -106

 أخشٟجبػال  كبػِٚ ٓغززشا ٓشح ٝاعٔب  ظبٛشا  ٓؼشف ثـ أٍ  ك٤ٌق رظٞؽ اُؼجبسح،  ئرا اسدد أُذح ثلؼَ أخش ثٔؼ٘بٙ

  ٗؼْ اُؼ٤ش  ػ٤ش٢ -، انفبػم يؼشف ثـ أل :   ٗؼْ ػ٤شب  ػ٤ش٢  -يغززش :انفبػم ػًٛش  ج /    
 

ٍَ لبل رؼبنٗ )) -107 زَّمِٛ ًُ نَُِْؼَى َداُس اْن َٔ ٌْٛش  نََذاُس اِٜخَشِح َخ  ( انذٔس األٔل2015)                                       (( َٔ

 هذس أُخظٞص ثبُٔذح  ػ٤ّٖ كبػَ ) ٗؼْ ( ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓج٤٘ب  ٗٞع اُلبػَ ثْ

َٖ :  فبػم َؼى ج/   زَّو٤ِ  ٔ ُْ  داس االخشح رمذٚش انًخظٕص،  اعْ ظبٛش ٓؼبف ئ٠ُ ٓذ٠ِ ثـ أٍ -: َٕع انفبػم،  َداس  ا
  

 (انذٔس انثبَٙ 2015)) دجزا ْٕاٚخُ انشعى ( ًٕاؽٌُٕ خذيخ انًظهذخ انؼبيخ (َؼى يب ٚزظف ثّ انٗوٍٞ)  -108

 را اعْ اشبسح  -: نثبَٛخٓب اعْ ٓٞطٍٞ  ، ا -: األٔنٗ ج /                  ؟ ٓب ٗٞع اُلبػَ ك٢ اُجِٔز٤ٖ -1

 اُلؼَ ) دتَّ ( ك٢ اُجِٔخ اُثب٤ٗخ ال رزظَ ثٚ ربء اُزأ٤ٗث اُغبً٘خ ، ػَِ رُي  -2

 ألٕ اُلبػَ اعْ االشبسح را ٓزًش دائٔب  ج/                                            
 

 (انذٔس انثب2015َٙ)                                ًمـٍ انؼـشػبْب هللا انزمبػظ ػـٚ  ال  ثئظ  طفخً ٗوٍٞ :  -109

 انزٙ ال ٚشػبْب هللا انزمبػظ ػٍ انؼًم ثئظ انظفخُ                  

 أ رالدع كشهب  ث٤ٖ اُجِٔز٤ٖ ؟ ٓب ٛٞ ؟ -1

   ٙ ٛٞاُلبػَ ػ٤ٔش ٓغززش روذ٣ش -: ثئظ  طفخً ج /                         

 اُلبػَ اعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثـ أٍ  -:  ثئظ انظفخُ                              

 ال دجزا انزمبػظ ػٍ انؼًم ج/  ك٢ اُجِٔخ اُثب٤ٗخ ػغ ٌٓبٕ ثئظ كؼال  أخش ثٔؼ٘بٙ ثْ ػ٤ٖ أُخظٞص ثبُزّ -2
 

 ( انذٔس انثبَٙ خبسج انؼشاق2015) فٙ انمهت كُض شجبة ال َفبر نّ    ٚؼطٙ ٔٚضداد يب اصدادد ػطبٚبِ          -110

ٌٖ ك٘ؼْ اٌُ٘ض   )  ج /      أٓذح اُشجبة جبػال  أُخظٞص ٓذزٝكب             ( ٔٚظخ ، فُؼى كُضاً اُشجبة  ًٌ٘ض ث٤ٔ
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 ( انذٔس انثبنث2015) نٙ عمى إٔٚة ٔ غشثخ َٕٚظ   ٔأدضاٌ ٚؼمٕة ٔ ٔدشخ أدو                        -111

 ٝاجؼَ أُخظٞص ٓذزٝكب  ٝهذسٙ ة ٖٓ ئٗشبئي رّ اُٞدشخ ثأعِٞ      

 أُخظٞص ثبُزّ ٓذزٝف روذ٣شٙ ) اُٞدشخ (،    اُزـشة  ػٖ اُٞؽٖ ٝدشخ  كجظ اُزـشة  ج/            

 ) ٚمجم يٍ انطبنت ا٘ جًهخ يُبعجخ نهًؼُٗ انًطهٕة فٙ انغؤال (                                    
 

قِينَ  اْْلِخَرِة َخْير   َولََدارُ قال تعالى ))  -112  ( رًٓٛذ2016٘+ ) ( انذٔس انثبنث2015)          (( َولَنِْعَم َداُر اْلُمتَّ

 اعْ ظبٛش ٓؼبف ئ٠ُ ٓؼشف ثـ أُـ ج/                ٓب ٗٞع كبػَ كؼَ أُذح  -1

 خ (ٔٚمجم ) ْٙ ، أٔ أنجُ     ٓذزٝف روذ٣شٙ داس  ا٥خشحج /             أ٣ٖ ٣زشاءٟ ُي أُخظٞص   -2
 

 رًٓٛذ٘( 2016)                 أدٛب ٔأٚغش يب لبعٛذ يب لزال       ٔانجٍٛ جبس ػهٗ ػؼفٙ ٔيب ػذال     -113

   رّ ) اُج٤ٖ ( اُز١ ٛٞ اُلشام ٝاجؼِٚ ٓخظٞطب            

ٖ  ج /                   ٖ  (خ اُج٤ٖ ) ثئظ اُظل،ٔٚظخ    ثئظ طلخ  اُج٤  يٍ انطبنت أ٘ جًهخ ( )ٚمجم   ، ثئظ ٓب رلؼِٚ اُج٤

 ) ال دجزا انجٍٛ ( ٌٖٝٓٔ أ٣ؼب                                
 

 ( انذٔس األٔل 2016) فًب أشذُّ اػزذال األدٕال ٔهللا انًغزؼبٌ ْٕٔ دغجٙ َٔؼى انٕكُٛم (                  -114

 ٣ٔبثِٚ ؟  ػ٤ٖ أُخظٞص ثبُٔذح ٤ًٝق رغزجذٍ ثلؼَ أُذح ك٢ اُ٘ض كؼال                

 ) ْٕ( ، دجزا هللا   أٔ   دجزا ْٕ  ٣ٝجٞص) هللا (  أُخظٞص ثبُٔذح ٓذزٝف روذ٣شٙج/                    
 

ٌِ يٍ ججٍم     ٔدجزا عبكٍ انشٚبٌ يٍ كبَب                           -115  ( انذٔس األٔل2016)ٚب دجزا دجُم انشٚب

  ٗؼْ ( ػ٠ِ إٔ ٣ٌٕٞ اُلبػَ ك٢ اُشطش األٍٝ أعٔب  ظبٛشا  ٓؼشكب  ثـ )أٍ( اعزجذٍ ثلؼَ أُذح ) دت ( ، )        

 ٝك٢ اُشطش اُثب٢ٗ ػ٤ٔشا  ٓغززشا          

َ  اُش٣بٕ         ، ٝٗؼْ عبً٘ب  عبًٖ اُش٣بٕ ج/                            َ  جج  ٗؼْ اُجج
 

 ( انذٔس األٔل انًؤجه2016ٍٛ)          ايذح ة ) دجزا ( يٍ ٚخهض نٕؽُّ ٔأػشة انًخظٕص          -116

ِٚ ج             ؼٚ اُؼٔخٓشكٞع ٝػالٓخ سك ٓجزذأ ٓإخش ٝجٞثب -،  ، انًخهُض : /  دجزا أُخِض  ُٞؽِ٘
 

 ( انذٔس األٔل2016) نٗ هللا أشكٕ ال إنٗ انُبط أَُٙ      أسٖ األسع رجمٗ ٔاألخالء رزُْت             إ -117

 ُٜب ٓخظٞطب  ٓشاػ٤ب  أُؼ٠٘  سظ( ػ٠ِ جِٔخ األخالء ٝهذأدخَ ) ثئ           

 ) ٚمجم يٍ انطبنت أ٘ يثبل أخش (                        ثئظ رٛبثب  األخالء          / ج               
 

ُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ قال تعالى )) -118  الثاني الدور( 2016)                                                 (( َوَقالُوا َحْسُبَنا َّللاَّ

  ك٢ اُ٘ض اٌُش٣ْ ٓج٤٘ب  ٗٞع اُلبػَ ثْ هذس أُخظٞص ثبُٔذح) َؼى (  ػ٤ٖ كبػَ            

 هللا أعْ ظبٛش ٓذ٠ِ ثبٍ    ، أُخظٞص ٓذزٝف روذ٣شٙ  -ا٤ًَُٞ :ج /                          
 

 (انذٔس انثب2016َٙ)يشرُغ يجزغّٛ ٔخٛى                           َذو انجغبح ٔ الد عبػخَ يُذٍو     ٔانجغٙ  -119 

 ال دجزا اُجـ٢ ٓشرؼب   أٔثئظ ٓشرؼب  اُجـ٢  ج /       ر٤٤ٔضا  ُٚ ٝٓغزخذٓب  كؼ٢ِ اُزّ)انًشرغ(  جبػال  )انجغٙ(  رّ  
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 ٚي(اٌذٚس األ1989)                      جذ ف١ٗ ِششثب   ٚأْ وبْ غ١شٞ ٚاجذ ف١ٗ ِغجذب ف١ب ٌه ثذشاً ٌُ أ -1

      ُ  ثٗ آ٠خ ٌٍىش٠ُ    وّب ػٙذد آ٠خ ٌٍى١ٍُ فأػظ

 ٚي ٚث١ٓ ط١غزٗ ٚطش٠مزٗأسزخشج اٌزؼجت ِٓ إٌض األ -1

 ٠مخ االسزغبثخرؼجت سّبػٟ ثطش -: ف١ب ٌه/ ج                          

 خشٜ ٚأػشة اٌفبػً فٟ و١ٍّٙبرؼجت ل١بسٟ ، طجك ػ١ٍٗ اٌظ١غخ األفٟ اٌج١ذ اٌثبٟٔ  -2

 ٘ٛ )اٌٙبء( فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً ػالٖ ،اٌفبػً فٟ اٌج١ذ أ / ِب أػظّٗج      

 ٚفٟ اٌجٍّخ اٌفبػً ض١ّش ِسززش ٚجٛثبً رمذ٠شٖ ٘ٛ            
  

  ٚياأل ( اٌذٚس1990)                                                                                 ٠شد اٌغبئت اٌذضْ ال -2

 ثذاوش ٔٛع اٌفؼً اٌزٞ ال ٠زؼجت ِٕٗ أدذٜ اٌظ١غز١ٓ اٌم١بس١ز١ٓ ِٓ اٌفؼً ثُ اررؼجت ثئ

 جبِذ ٚاٌفؼً اٌغ١ش لبثً ٌٍزفبٚد(،  ٚاٌفؼً اٌغ١ش لبثً ٌٍزؼجت ) اٌفؼً اٌ    ِب أشّذ أاّل ٠شَد اٌغبئت اٌذضْ /ج
 

  ( اٌذٚس اٌثب1990ٟٔ)                                           ر٠ٟأ رشد و١ف ثّؼبْ ِخزٍفخ ٚظذٙب ِٓ خالي ِب -3

 (ِزذبْ)و١ف دبٌه ثبال -3)و١ف ٠ٕبَ اٌّشء ِغزشؼش اٌجٜٛ ( -2و١ف رىفشْٚ ثبهلل ( لبي رؼبٌٝ )-1

 )رظٛس( السزفٙبَ ػٓ اٌذبي ٌ -3ٔفٟ ، -2رؼجت ،  -1/ ج
 

َ  أ -4   ( اٌذٚس اٌثب1990ٟٔ)                         ث١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًّ اٌخٍفَ  لجخَ ٠ض٠ٓ اٌمٛي فؼٍُٙ     ِب أ ثمَٛ وش

 ٌشلّز١ٓ   ِٚب١ٌب ػٍٝ اأفٍٍٗ دسٞ ٠َٛ ارشن غبئؼب        ثٕٟ ث    

 ظ ػشة ِب رذزٗ خاٌزؼجت فٟ اٌج١ز١ٓ اٌّزوٛس٠ٓ ؟ ٚأِب ٔٛع 

 رؼجت سّبػٟ -: هلل دّسٞ    ،رؼجت ل١بسٟ    -: اٌخٍفَ  لجخَ ِب أ،  اوشَ   ثمَٛ/ ج      

 ء اٌزؼجت ٔشبفؼً ِبضٟ ػٍٝ ط١غخ األِش إل -: أوشَ          

            َ (اٌجبء دشف جش صائذ الصَ ) -: ثمٛ  َ  فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً لٛ
 

  ( اٌذٚس اٌثب1991ٟٔ)                                ٌٍٙٛي ِٓ عىشارٗ ١خ ٠بفغذا رٕبدٞ ١ٌزٕٟ ِب شئزٗ     ٚرص -5

 دذٜ ط١غزٟ اٌزؼجت ئاروش اٌزؼجت ٚث١ٓ ٔٛػٗ؟ ثُ رؼجت ِٓ )جًّ اٌٛطٓ( ث

ًَ اٌٛغٓرؼجت سّبػٟ  ،  -: / ٠ب ٌٍٙٛيج          جًّ ثبٌٛغٓأأٚ    ِب أجّ
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 1991)                        (   ػزاة إٌبسٕب سثٕب ِب خٍمذ ٘زا ثبغال عجذبٔه فملبي رؼبٌٝ ) -6

 ٠زؼجت ِٓ اٌفؼً )غشق(؟ دي ػٍٝ اٌزؼجت ٚاروش ٔٛػٗ ثُ ث١ٓ ٌّبرا ال  

 سّبػٟ         ، ألْ اٌفؼً غشق غ١ش لبثً ٌٍزفبٚد  -: عجذبٔه/ ج
 

 ( اٌذٚس اٌثب1991ٟٔ)                          ٠مظذ وً ٔبئُ اٌؼ١ٓ ًِء جفٛٔٙب     ػٍٝ ٘جٛاد أٚو١ف رٕبَ  -7

 / اٌزؼجت جٌٝ أٞ غشع خشج االسزفٙبَ                                        إ
 

  ( اٌذٚس االٚي1992)                             لبسة٘زا فٕذٓ ألبسة    ًٚ٘ ٔجذ اٌخزالْ ػٕذ األ س٠ٚذن ٠ب  -8

 ٠ذ ػٛاصت أا ِب ػشوٕبٖ ثرأٔبح فّب اٌخطت شٟء ٠ع١شٔب   ئ     

 سّبػٟ  -:ً٘ ٔجذ / ج                                               دي ػٍٝ اٌزؼجت راوشا ٔٛػٗ -1

 طغ ِٓ اٌفؼً )ػشوٕبٖ( رؼججب ثبٌظ١غز١ٓ اٌم١بس١ز١ٓ ِشاػ١ب اٌذشوبد  -2

  ِب أػشن اٌمَٛ ، أػشن ثبٌمَٛ /ج 

 

 اٌزؼجت
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  ( اٌذٚس اٌثب1992ٟٔ)                                   ٔشبدٞئران اَ صذٜ ٠ٗ ٔغش اٌصذشاء ِبرا اغٕٟ    ٌٙت أ -9

 ٚثصشخخ اعزشٙبد  غىْٛ ١ّ٠ٕب              عٛف ٔشذ  ٠غشٔه اٌ ال   

  ( نٌٙت را أاٌزؼجت ّ٘ضح االسزفٙبَ اٌّذزٚفخ )  ج/                       دي ػٍٝ اٌزؼجت ٚاروش ٔٛػٗ -1

 ؼجت ثبٌظ١غز١ٓ اٌم١بس١ز١ٓ ِجبششح ؟ ِٚبرا رمٛي ؟زغٕٟ( ٚ)ٔشذٚ( رسزط١غ آٌِ أٞ اٌفؼ١ٍٓ )ا -2 

 أشذد ثبٌغٕبء،  ِب أشذَّ اٌغٕبءَ  أٚ أشذد ثبٌغىْٛ،  ِب أشذَّ أٌغىْٛ -(  :ِٓ اٌفؼً) ٔشُذ  / ج    
 

  ٚي( اٌذٚس األ1993 )                        ٚإٌؼُ ػٍٝ اٌجبعبء   ثٗ    ف١ه اٌٛفبء   ٓ  عَ ٔذ ِٓ خً ٠  ٠ب دجزا أ-10

 ِب دىُ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼ١ٍٓ اٌٛاسد٠ٓ ؟ ٚو١ف رطجك ِسزض١ئب ثبٌمبػذح ؟

 ال ٠ّىٓ اٌزؼجت ِٕٗ ألٔٗ جبِذ   دجزا/ ج    

  ًِ ٓ  ثبٌخً  خ اٌغ١ش ِجبششح ألٔٗ ِجٕٟ ٌٍّجٙٛي  اٌم١بس١ خٌطش٠مب( ٠زؼجت ِٕٗ ث٠عٓ )اٌفؼ  ِب أشذَّ أْ ٠ ع
 

َّ )لبي رؼبٌٝ  -11 َْ أَفَجٕ  ؼ  َذذ ٚ   ( اٌذٚس اٌثب1993ٟٔ)                                                     (  خ  َّللاَّ ٠َج 

 / اٌزؼجت      ج                       ٌٝ أٞ ِؼٕٝ خشج االسزفٙبَ فٟ إٌض اٌىش٠ُ ؟  إ       
 

  ( اٌذٚس اٌثب1993ٟٔ)                  ؟  )افؼً ثٗ(( فى١ف رزؼجت ِٓ اٌفؼً ل١بس١ب ثظ١غخ  ؼطٟر  ٌٛ لبي ) -12

ٓ  ثأْ رؼطٟ/ ج             أدغ
 

                                                  ٚي                                                                                       األ (  اٌذٚس1994)                        ْ ٠ٙذ٠ٕٟىُ اٚ ٔبصخ     فؼغبٖ فٟ اٌضالد ئً٘ ِٓ ِش١ش ث١ٕ -13

 ِؼ١ٓ ذدد خطٛارىُ               ٌٕٚغزؼٓ ثبهلل خ١ش١ٌُٙ ع  ئ ٚثجبً 
 ٚي فؼً ٚسد فٟ وً اٌج١ز١ٓ ؟ ٚو١ف رطجك رٌه؟أب ِٓ ١ِب لٛي إٌذبح فٟ اٌزؼجت ل١بس 

 .ال ٠زؼجت ِٕٗ ألٔٗ جبِذ -:ػغٝ/ج

 بس١خ اٌغ١ش ِجبششح ألٔٗ ِجٕٟ ٌٍّجٙٛياٌم١ بٌطش٠مخ٠زؼجت ِٕٗ ث -:ذدع     

 ِب أسَٚع أْ رغذد خطٛارىُ  أٚ ِب أسَٚع ِب عذدد خطٛارىُ         

 

     ٚياأل ( اٌذٚس1994)                              ظشااٌزٞ لذ أ ثغ١شْ ٠إاخٟ اٌجذٛد    فبشذد ئ أِب ٠شأٚ -14

 فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً  -: غ١شصائذ الصَ ،  دشف جش اٌجبء/ جػشة ِب رذزٗ خظ                أ 
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 1994)           شىٛ عٜٛ اٌىًٍأشىٛ ِٚب ٌٕٜٛ ٌُٚٙ ِٓ ػجشرٟ ػجت    وزان أشىٛ اأ -15

 شىٛ( ل١بس١ب فّبرا رمٛي ؟أرا اسزطؼذ اٌزؼجت ِٓ ِبضٟ اٌفؼً )إ

 / ِب أشىب إٌٜٛ ، أشِه ثبٌٕٜٛج
 

  ( اٌذٚس اٌثب1994ٟٔ)                        ثبٌٍؼت مط اٌؼّش٠ْٕ أرؼظ ثأثبٌٕٙٝ غذد    ٔؼُ اٌذ١بح د١بح -16

 مضٝ( غ١ش ثالثٟ أٔ/ ألْ اٌفؼً) ج                           ِٓ اٌفؼً ِجبششح ؟ اٌشبػش ٌّبرا ٌُ ٠زؼجت
 

  ٚي(  اٌذٚس األ1995)                     ْ ٠ذ١ٝ ٔؼُ صاد اٌّغبفشئال ئصادا عٜٛ ٠ذ١ٝ رٛد ٚصبدجب         أ -17

 / ِب أٚدَّ ٠ذ١ٝ   ،  اٚدد ث١ذ١ٝ  ج               رؼجت ِٓ اٌفؼً اٌزٞ ٠ّىٕه اٌزؼجت ِٕٗ ثظ١غزٟ اٌزؼجت   
 

  ٚي( اٌذٚس األ1995)                              ِب ث١ٓ غذ٘ب    فٍٓ ٔغٛف ٔذٓ ِب ٔذثشٖأثغبسارُٙ  ْ٘ٛأ -18

 ػشة ِب رذزٗ خظأ                

 ٔشبء اٌزؼجت/ فؼً ِبضٟ ػٍٝ ط١غخ األِش ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ إلج                         
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 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 1995)          ٌٟ ِب ادزٍّذ ع١ٕٓ اٌؼّش ِصطجشا    ٚا١ٌَٛ ال صجش ٌٟ ف١ٙب ٚال جٍذاب ِ -19

 جت رؼجت ِٓ اٌفؼً اٌزٞ ٠ّىٕه اٌزؼجت ِٕٗ ثظ١غزٟ اٌزؼ -1

 دزّبي أألٌُبدزّبَي أألٌُ  ، ٚأطؼت ثِب أطؼت ا  /ج                     

 / اٌزؼجتج                              ١ٌٗ )ِب( االسزفٙب١ِخ ؟إسٍٛة اٌزٞ خشجذ ِب األ -2
 

َٓ أ)هلل دسٖ فٍمذ  -20   ٚياٌذٚس األ (1996)                                                             (     اٌمٛيَ  دغ

 رؼجت سّبػٟ -: هلل دّسٖ/ج                        فٟ إٌض رؼجت دي ػ١ٍٗ ٚث١ٓ ٔٛػٗ             
 

  ( اٌذٚس اٌثب1996ٟٔ)                              ( ثظ١غزٟ اٌزؼجت ؟ اسرعٟ الو١ف رزؼجت ِٓ اٌفؼً ) -21

 ضٟ اٌزي ، أسْٚع ثأاّل اسرضٟ اٌزيِب أسَٚع أاّل أسر/ ج                 
 

  ( اٌذٚس اٌثب1996ٟٔ)                                      ٚأدجت ثأ٠بِٗ أدجت        دجزا صذجخ اٌّىزت الأ-22

 دجت( فٟ ٌذبٌز١ٓ؟ ِب أػشاة )أ

 ٔشبء اٌزؼجتٍٝ ط١غخ األِش ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ إلفؼً ِبضٟ ػ  -) األٌٚٝ( :أدجت ج/           

 رٛو١ذ ٌفظٟ  -) اٌثب١ٔخ( :أدجت               
 

 ٚي( اٌذٚس األ1997)                                               ارمٟ(دذٜ اٌظ١غز١ٓ ِٓ اٌفؼً )ئرؼجت ل١بس١ب ث -23

ًْ ثأْ ٠زمٟ اٌّؤِٓ سثٗ ج    ًَ ِب أرمٝ اٌّؤِٓ سثٗ  ، أٚ  ،  أجّ  / ِب أجّ
 

 ذ ٌشجً ٠ج١ئٗوث١شا ِٓ إٌبط فٟ اٌخ١ش فمذ ػجج ٠ب عجذبْ َّللا ِب اص٘ذَ )) ِبَ ػٍٟ )ع( :لبي األ -24

                                                                            ((٘ال ٌٍخ١ش فال ٠شٜ ٔفغٗ أ أخٖٛ                                              

 ( اٌذٚس اٌثب1997ٟٔ)                               ِخزٍف١ٓ ٚث١ٓ ٔٛػّٙب ؟وثش ِٓ رؼجت فٟ إٌض ػ١ٓ اث١ٕٓ ثّخ أ

 سّبػٟ -: ػججذ،        ل١بسٟ  -: ِب أص٘ذَ     ،    سّبػٟ -: عجذبْ/ ج              
 

  ٚي( اٌذٚس األ1998)                                        ِشنأفالره فٟ ِش٠خ ِٓ ١ِشٖ :لبي دى١ُ  ٠ٕظخ أ -25

 جبثزه ثبٌّثبي أػضص ٞ إٌذبح فٟ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼً )وبْ( ثبٌظ١غز١ٓ اٌم١بس١ز١ٓ أِب س

  اً ْ ٠ىْٛ اٌذٚاء ِشأِب أشذَّ   -اٌغ١ش ل١بس١خ ألٔٗ ٔبلض  : خ/ ٠زؼجت ِٕٗ ثبٌطش٠مج              
 

  اٌثبٟٔ ( اٌذٚس1998)                                 فٟ اصد٠بد  شاغت  اٌ  ػجت  أ      رؼت وٍٙب اٌذ١بح فّب  -26

 ْ ٠ىْٛ جٍّخ اس١ّخ اٌزؼجت اٌسّبػٟ اٌٛاسد فٟ اٌج١ذ إٌٝ رؼجت ل١بسٟ ػٍٝ أدٛي 

 ( صجخ رؼجت ل١بعٟ " اٌفزذخ ثذي اٌعّخ "اعزفٙبَ ِجبصٞ أ)                  شاغتَ اٌ  ػجتَ أِب   ج/              
 

ِ   ئ ر  )لبي رؼبٌٝ  -72  ٛ لَ َٚ   ٗ بَرا ٗ  لَبَي ألث ١ ج ذ ْٚ َِ َْ  رَؼ  َْ َّللّا  ر ش ٠ذ ٚ َٙخً د ٚ  ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 1998)          ( أَئ ف ىبً آٌ 

 ٌٝ غشع ِجبصٞ دي ػ١ٍٙب ِج١ٕب ٔٛع اٌغشع أدذٜ أدارٟ االسزفٙبَ خشجذ إ        

 ٌٝ اٌزؼجت اسزفٙبَ ِجبصٞ خشج إ -: ئفىبأ / ج                 
 

  اٌذٚس اٌثبٟٔ( 1998)                                                          ِعٝ اٌغ١ٛفَ أ ِب    ِعٝ اٌغ١ٛف  أِب  -28

 ػشة )ِب( ِب ٔٛع األسٍٛث١ٓ؟ثُ أ      

 ٚ خجشاسزفٙبَ ِجٕٟ فٟ ِذً سفغ ِجزذأ أ " اسُِبسٍٛة اسزفٙبَ  "ٚي أ/ األج           

  ِجزذأ ػٍٝ اٌسىْٛ فٟ ِذً سفغخ ِج١ٕ" رؼجج١ٗ ِبسٍٛة اٌزؼجت" ٚاٌثبٟٔ أ             
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 ٚي ( اٌذٚس األ1999)                               ِٓ ِذٕمب   رغٍٟ ػذاٚح صذسٖ فٟ ِشجًرأهلل دسن و١ف  -29

 سّبػٟ ، ط١غزٗ هلل دس  -: هلل دسن/ ج                           ِب ٔٛع اٌزؼجت فٟ اٌج١ذ ؟ِٚب ط١غزٗ ؟ 
 

  ٚي( اٌذٚس األ1999)                                           ٍجمبء فعٍذ    اِخ ٠ذغجُٛٔٙ ٌٍٕفبدخٍك إٌبط ٌ  -30

 رؼجت ل١بس١ب ثبٌظ١غخ اٌزٟ رذمك ٌه جٍّخ فؼ١ٍخ ِٓ اٌفؼً )خٍك( ِؼضصا اٌجٛاة ثبٌمبػذح 

 ٌٍّجٙٛي ، اٌزؼجت ثبٌطش٠مخ اٌغ١ش ل١بس١خ ألْ اٌفؼً ِجٕٟ  أجًّ ثّب خٍك إٌبط ٌٍجمبء ج/   

 

 (اٌذٚس اٌثب1999ٟٔ)                        غٕبنفٟ اٌذ١ٔب ٚأ إٌبطَ  فمشَ ِب أ    ٌٙب  غٕبءَ  لبٌٛا فشاشخ دمً ال -31

 ٠فُٙ اٌؼشبق ٔجٛان  ١ٌظ ف١ه ِٓ اٌؼشبق د١شرُٙ     فى١ف الأ       

 سّبػٟ  -: و١فل١بسٟ   ،   -: طَ إٌب فمشَ ِب أ  ج/         وثش ِٓ ِشح دي ػ١ٍٗ ٚث١ٓ ٔٛػٗ ٚسد اٌزؼجت أ-1

 ػٍٝ اٌسىْٛ فٟ ِذً سفغ ِجزذأ  خرؼجج١ٗ ِج١ٕ -: ِب ج/        ػشة ِب رذزٗ خظ أ -2

 وجوبا تقدٌره هو ضمٌر مستتر نشاء التعجب والفاعلفعل ماضً جامد إل -:أفمشَ                              
 ة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛ -:الناس                          
 

  ٚي( اٌذٚس األ2000)             ( رؼجت ل١بس١ب ػٍٝ ط١غخ )افؼً ثٗ ( ٚث١ٓ سجت طش٠مزهػبٔخ اٌشجً)أ -32

 ػبٔخ اٌشجً  ، اٌزؼجت ثبٌطش٠مخ اٌغ١ش ل١بس١خ ألْ اٌفؼً غ١ش ثالثٟ أجًّ ثئ /ج               

 

ف  )لبي رؼبٌٝ -33 ٌْ ِ و   ك  ْكفُُرون  بِاَّلله اُكمْ ت   ٌ اتاً ف أ ْح   ٚي( اٌذٚس األ2000)                             (       ُكنُتْم أ ْمو 

 / اٌزؼجتج                         ٟٔ ؟اٌزٞ أفبدرٗ )و١ف( ِٓ خالي إٌض اٌمشآِب اٌّؼٕٝ 

 

  ( اٌذٚس اٌثب2000ٟٔ)                               ٠بن اػٕٟ ٚػٕذن اٌخجشئ     سان ال رمش ٌٟ ال أ ٠ب لٍت ِب -34

 ( ٌٝ اٌزؼجتِب اعزفٙبَ ِجبصٞ خشج ئ) رؼجت سّبػٟ          -: ِب ٌٟ /ج             دي ػٍٝ اٌزؼجت ٚث١ٓ ٔٛػٗ 
 

  ( اٌذٚس اٌثب2000ٟٔ)                                          ؟  )ػٍّزُ(و١ف ٠ّىٕه اٌزؼجت ل١بس١ب ِٓ اٌفؼً -35

ًَ ِب ػٍّّزُ إٌبطَ ِب أ /ج              جّ
 

  ٚي( اٌذٚس األ2001)                              دذ٠ثٙب      ٚاجً ِجٍغٙب ٚأؼُ ثبٌٙب ٌزَّ عم١ب ٌغؼذٞ ِب أ -36

 ؟ ٚو١ف رؼشثٙب ؟( دذ٠ثٙب ٌزَّ ِب أفبدد )ِب( فٟ لٌٛٗ )أٞ أسٍٛة أ       

 جج١خ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌسىْٛ فٟ ِذً سفغ ِجزذأ فبدد اٌزؼجت ، ٚرؼشة رؼأ ِب /ج                  
 

  ٚي( اٌذٚس األ2001)                           ِثبالهلل دسُ٘ ِٓ فز١خ صجشٚا   ِب ئْ سأ٠ذ ٌُٙ فٟ إٌبط أ -37

 هلل دسّ  ط١غزٗ  رؼجت ، رؼجت سّبػٟ ، /ج  سٍٛة ؟ ِٚب ٔٛػٗ ؟ ِٚب ط١غزٗ ؟( ِبرا رسّٟ األهلل دسُ٘)

 

  ٚي( اٌذٚس األ2001)      /ال ٠زؼجت ِٕٗ ألٔٗ جبِذج       ؟ )١ٌظ(فٟ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼً  ذبحِب لٛي إٌ -38
  

  ( اٌذٚس اٌثب2001ٟٔ)                               روب٘باٌٜٙٛ ٚظٛػذ   ٔششا ف١ب هلل ِب أ دبد٠ثدفظذ أ -39

  جت سّبػٟ ثطش٠مخ أالسزغبثخ رؼ -: ٠ب هلل ج/           دي ػٍٝ اٌزؼجت اٌسّبػٟ ٚث١ٓ ط١غزٗ  -1

 روب٘ب ( ؟ ٚو١ف رؼشثٙب ؟أٞ أسٍٛة أفبدد ِب فٟ )ِب أ -2

 رؼجج١خ ِج١ٕخ ػٍٝ اٌسىْٛ فٟ ِذً سفغ ِجزذأ -:ِب  اٌزؼجت ،أفبدد أسٍٛة  /ج               
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  ٚي( اٌذٚس األ2002)                                       ِب ثبٌٗ    دٍّٕٟ ِب ٌغذ ثبٌذبًِ اٌذ٘ش دسّ  دسّ  ال -40

 ٚضخ رٌه ؟أ( هلل دس اٌذ٘شً٘ رجذ فشلب ث١ٓ ِب رذزٗ خظ ٚلٌٕٛب )

 سٍٛة رؼجت أ -: هلل دسّ سٍٛة دػبء  ، أ -: ال دسّ  /ج                     
 

  ٚي( اٌذٚس األ2002)          / ألْ اٌفؼً جبِذج      ( ؟            )ػغ٠ٝظخ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼً  ٌّبرا ال-41

 

َ  وأ -42   ٚي( اٌذٚس األ2002)                     لجخ اٌخٍف ث١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًّثمَٛ ٠ض٠ٓ اٌمٛي فؼٍُٙ    ِب أ ش

  ٌٚٝ ٝ ثّثً اٌثب١ٔخ ٚاٌثب١ٔخ ثّثً األٌٚاسزجذي ط١غخ اٌزؼجت األ

ََ لِٛبً   ، ألجخ ثبٌخٍك   /ج                      ِب أوش
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 2002)                         ٖ   ٚالزٍٗ ِبرا ٠ش٠ذ إٌٜٛ ِٕبِشَّ أ ِب  ٜلبرً َّللا إٌٛ الأ -43

 خشٜ ؟ ١غزٗ ؟ ٚو١ف رجؼٍٗ ػٍٝ اٌظ١غخ األِب ٔٛع اٌزؼجت اٌٛاسد فٟ اٌج١ذ ِٚب ط

 ل١بسٟ ، ِب أفؼٍَٗ  ،  أِشس ثٗ  /ج

 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 2002)              ٚال عالح عٜٛ اٌٛػذ اٌزٞ لطؼٛا   رفٕٝ اٌذ١بح ٚال رفٕٝ اٌّٛاػ١ذ -44

 خش فؼً ٚسد فٟ إٌض ؟ ٌّٚبرا ؟أٞ إٌذبح فٟ اٌزؼجت  ل١بس١ب ِٓ أِب س

 ال ٠زؼجت ِٕٗ ألٔٗ غ١ش لبثً ٌٍزفبٚد  /ج                   
 

45-  ّٟ   ذٚس اٌثبٟٔ( ا2002ٌ)                                ْ ٠فبسق ٔبظشٞ   ٌّؼبْ ران اٌىٛوت اٌٛلبدأث اػضص ػٍ

 خشٜ ٌّسبػذ ؟ ثُ طجك ػ١ٍٗ اٌظ١غخ األ فٟ اٌج١ذ رؼجت  ٌّبرا اسزؼًّ اٌفؼً

  ْ ٠فبسق ٔبظشِٞب أػضَّ ئْ اٌفؼً غ١ش ثالثٟ  ،  أل /ج           
 

  ٚي( اٌذٚس األ2003)                     ح  سٚاشّبئٍٗ     فٟ ظفز١ٗ ِٓ اٌجٕبد  أدٍٝ ِب أغ١ت ا١ًٌٕ ِب أ -46

 سٍٛة رؼجت ٚسد   ِشر١ٓ دذدٖ  ٚث١ٓ ٔٛػٗ    ١ذ  أفٟ اٌج

ًَ  غ١تَ ِب أ -ج/              رؼجت ل١بسٟ  -:دٍٝ شّبئٍٗ ِب أ،    ا١ٌٕ
 

  ٚي( اٌذٚس األ2003)                                                ٚضخ اٌفشق ث١ٓ  اٌزؼج١ش٠ٓ رذزٙب خظ     أ -47

  اٌّذج١ٓ  دبد٠ث  أث كلساٌّذج١ٓ     أ دبد٠ثَ أ ِب اسقَّ 

 ِفؼٛي ثٗ ٌفؼً اٌزؼجت ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ  -ٌٚٝ(:)األ أدبد٠ث ج/            

 فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً  -)اٌثب١ٔخ( :أدبد٠ث                 
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 2003)                               ( ػٍٝ ط١غخ )ِب افؼٍٗ (   )اعزؼزثٛا اٌغذسرؼجت ِٓ  -48

  ِب ألجخ أْ ٠غزؼزثٛا اٌغذسٚ ، أ ذسعزؼزثٛا اٌغِب ألجخ ِب ا /ج           
 

 ٚي( اٌذٚس األ2004)؟( ثبٌظ١غخ االس١ّخ فّبرا ٔمٛياثززي اٌشجً ٔفغٗسدٔب ط١بغخ رؼجت ِٓ لٌٕٛب )أ ٌٛ-49

  ِب أشذَّ ِب أثززي اٌشجً ٔفغٗ ج/                     
 

  ( اٌذٚس اٌثب2004ٟٔ)                          ثذاْ ٚػمً ٚدسُ٘بْ ٌذ٠ٗ رصبغشد     ججبثش أه ِٓ ػف١ب ٌ -50

 سّبػٟ ثطش٠مخ أالسزغبثخ ج/        ِبرا رسّٟ  اٌزؼجت فٟ اٌج١ذ ؟                 
 

  اٌثبٟٔ ( اٌذٚس2004)             ( ٚٚضخ اٌطش٠مخ اٌزٟ اسزؼٍّٙب ٚاروش اٌسجتاٌصجخ ث١بضرؼجت ِٓ ) -51

 ِب أجّب ث١بع اٌظجخ ، اٌطش٠مخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح ، ألْ اٌفؼً اٌٛطف ِٕٗ ػٍٝ ٚصْ أفؼً فؼالء ج/
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  ٚي( اٌذٚس األ2005)               ظؼٕبٖىذ ِٕب جٛا٘شٖ ٚظبع ػٓ ٔفغٗ ٌّب أف١ب ٌىٕض ش :لبي اٌشبػش -52 

 ؟ دي ػ١ٍٗ ٚث١ٓ طش٠مزٗ ٞ ٔٛػ١ٗ اٌزٞ ٠شد فٟ إٌض ؼجت ٔٛػبْ ل١بسٟ ٚسّبػٟ فأزاٌ

 سّبػٟ ثطش٠مخ االسزغبثخ  -: ف١ب ٌىٕض  /ج              
 

 ٚي( اٌذٚس األ2006)                ١ٌغش ػغش ٚاٌجمبء فٕبءأذ ثئظ اٌذاء    ٠ٚب ٌٍزغشة ألبي اٌشبػش : -53

 سّبػٟ ثطش٠مخ االسزغبثخ -: ٠ب ٌٍزغشة /ج                                          ِب ط١غخ اٌزؼجت ٚٔٛػٗ ؟
 

  ٚي( اٌذٚس األ2007)                     هلل دس غبسق ِٚب فؼً    لذ ػجش ا١ٌُ  ٌٍّٚجذ ٚصًلبي اٌشبػش :  -54

 وشَ ثٗ ِٓ فبسط فز ثطً    ٠ب دجزا وشرٗ ٚعػ االعً أ                   

 رؼججبْ فٟ اٌج١ز١ٓ دي ػ١ٍّٙب ٚث١ٓ ط١غخ وً ِّٕٙب  ٚسد

 رؼجت ل١بسٟ  ط١غخ أفؼً ثٗ -: ،    أوشَ ثٗرؼجت سّبػٟ ط١غزٗ هلل دّس    -: هلل دس /ج              
 

  ( اٌذٚس اٌثب2007ٟٔ)          را خفذ ِٛاص٠ٕبٕب ٚاٌخٍك ٚالفخ     ٠َٛ اٌذغبة ئهلل شمٛرلبي اٌشبػش :  -55

 رؼجت سّبػٟ  -: ٕبهلل شمٛر ج/     ٚسد فٟ اٌج١ذ رؼجت دي ػ١ٍٗ ِج١ٕب ٔٛػٗ         
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 2008) خجث ثؼ١ش ػٍٝ دً ِٚشرذ١ًٌغٛا وّٓ وبٔذ اٌزشدبي ّ٘زٗ    أ: لبي اٌشبػش -56

 ػشاثٗ ؼجت ث١ٓ ٔٛػٗ ٚطش٠مزٗ ٚط١غزٗ ثُ أفٟ اٌج١ذ ر

 ل١بسٟ ط١غخ أفؼً ثٗ  -: خجث ثؼ١شأ  /ج            

 ٔشبء اٌزؼجتخ األِش ِجٕٟ ػٍٝ اٌسىْٛ إلٍٝ ط١غفؼً ِبضٟ ػ   -:    أخجث                   

 فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً  -: ػ١شاٌجبء صائذح الصِخ ،    -:    ثؼ١ش                 
 

  ٚي( اٌذٚس األ2009)                                            ٠ظٙش اٌؼجض ِٕب دْٚ ١ًٔ إٌّٝ الئػظُ ِب أ  -57

 ٔشبء اٌزؼجت فّب ٔٛػٗ ؟ ِٚب طش٠مزٗ ٚط١غزٗ ؟اٌجٍّخ أٔفخ اٌزوش أفبدد أ

 فؼً ِسبػذ + ِظذس ِؤٚي  خل١بسٟ   ثبٌطش٠مخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح  ٚ اٌظ١غج/      
 

  ( اٌذٚس اٌثب2009ٟٔ)           وشِبَّللا ف١ُٙ   ػٍٝ وً دبي ِب اػف ٚأٌٚئه لِٟٛ ثبسن ألبي اٌشبػش :  -58

  شجبسٌظ هلل دسوُ    ِبء ٚظً ٚأٙبس ٚأٔذ: ٠ب أً٘ األٌشبػش ٚلبي ا

 م١ٓ ٓ اٌزؼجت ٚط١غزٗ فٟ اٌج١ز١ٓ اٌسبثػ١ 

 ط١غزٗ هلل دسّ   -: هلل دسوُ    ط١غخ ِب أفؼٍٗ  ،   -: ِب اػف ج/                      
 

  ٚي( اٌذٚس األ2009)                          ١ٌٗ ٠إٚيً ٔبٜ ػٕٗ صجذٗ     ف١ٍظ ٌٗ فجش ئف١ب ٌه ِٓ ١ٌ -59

 ٌٝ ٔصشح ِٓ ١ٍ٠ٕب اػضص ثٕب ٚاوف اْ دػ١ٕب   ٠ِٛب ئ     

 ٚي ٚث١ٓ ط١غزٗ ٚطش٠مزٗاسزخشج أسٍٛة اٌزؼجت ِٓ إٌض األ-1

 رؼجت سّبػٟ ثطش٠مخ االسزغبثخ  -: ف١ب ٌهَ /ج 

  ٌٚٝرؼجت ل١بسٟ طجك اٌظ١غخ األخشٜ ػ١ٍٗ ٚأػشة اٌفبػً فٟ اٌظ١غخ األ اػضص ثٕب () -2

ٔب /ج   ( فبػً ِجشٚس ٌفظبً ِشفٛع ِذالً  ٔباٌفبػً اٌض١ّش)   (اػضص ثٕباػشاة اٌفبػً )  ،،،،     ِب أػضَّ
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أ ْبِصرْ  أ ْسِمعْ لبي رؼبٌٝ) -60   ( اٌذٚس األٚي2009)فؼً ٠ف١ذ أٔشبء اٌزؼجت فأ٠ٓ فبػٍٗ؟ٚضخ رٌه  أثصش(بِِهْم و 

 ٖ أثظش ثُٙ  رمذ٠شٍٝ ٔظ١ش ٌٗ  ٚرٌه ألٔٗ ػطف ػ ِذزٚفج/                        
 

 ر١ّٙذٞ( 2010)               ١ٌظ ف١ٗ ػ١ت عٜٛ فشغ دٍُ    ٚعّبح ف١ب ٌٙب ِٓ خصبيلبي اٌشبػش : -61

 رؼجت سّبػٟ ثطش٠مخ االسزغبثخ -: ف١ب ٌٙب/ ج   فٟ اٌج١ذ رؼجت دي ػ١ٍٗ ِج١ٕب ٔٛػٗ ٚط١غزٗ         
 

 ( ر١ّٙذٞ 2010)      زُٙ   جضٜ َّللا خ١شا وً ِٓ ٌغذ اػشفٗال اٌز٠ٓ ػشفِب عبءٟٔ ئلبي اٌشبػش :  62

 ٔٗ جبِذ ال ٠زؼجت ِٕٗ أل /ج              خش فؼً ٚسد فٟ اٌج١ذ ؟سأٜ إٌذبح فٟ اٌزؼجت ل١بس١ب ِٓ أِب 
 

  (  ر١ّٙذ2010ٞ)                                  ْ ٠شجؼٓ لِٛب وبٌزٞ وبٔٛاػغٝ األ٠بَ ألبي اٌشبػش :  -63

 / ال ٠زؼجت ِٕٗ ألٔٗ جبِذج ٚي فؼً ٚسد فٟ إٌض ؟ ٌّٚبرا ؟سأٞ إٌذبح فٟ اٌزؼجت ل١بس١ب ِٓ أِب  -1

 / ثبٌطش٠مخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح ج                        خش فؼً ٚسد فٟ إٌض ؟ جت ِٓ أو١ف ٔزؼ -2
 

 ٚي  ( اٌذٚس األ2010) اِشؤ عّؼب ػجت ِٓ ٘زاأٚشىٜٛ ػٕذ فبرٕزٟ   فًٙ ث صطجبسػٕذٞ ا لبي اٌشبػش-64

 / ً٘      ج                                               ٚسد رؼجت سّبػٟ  دي ػ١ٍٗ 

 

 (  ٔعش اخعشاس اٌضسع) ِب أٔمٛي :  -65

                                                                                 ٚي( اٌذٚس األ2010)       ٚط١غزٗ  ِؼٍال  اٌطش٠مخ ؟   ء اٌزؼجت  ِب طش٠مزٗ ٔشباٌجٍّخ أٔفخ اٌزوش أفبدد أ

 ٚ طش٠خ ط١غزٗ فؼً ِسبػذ + ِظذس ِؤٚي أ شحاٌطش٠مخ اٌم١بع١خ اٌغ١ش ِجبش /ج

 ألْ اٌفؼً اٌٛطف ِٕٗ ػٍٝ ٚصْ أفؼً فؼالء  
 

 (   اٌذٚس اٌثبٌث2010)             (  دٛاي َّٚللا اٌّغزؼبْ ٚ٘ٛ دغجٟ ٚٔؼُ اٌٛو١ًاػزذاي األ فّب اشذّ ) -66

 ؟دي ػٍٝ اٌزؼجت ٚث١ٓ ٌّبرا ٌُ ٠زؼجت ِٓ اٌفؼً ِجبششح 

 دٛاي ، ألْ اٌفؼً غ١ش ثالثٟ األ اػزذاي فّب اشذّ  /ج        
 

ّٟ  ػضصألبي اٌشبػش :  -67 َْ ْ أأث ػٍ َْ أٚ ئ ػ١ٍال  وٛ   اٌذٚس اٌثبٟٔ (2010)           ٌه اٌغمبَ ٔض٠ال ْ ٠ىٛ

 خشٜ اٌّسبػذ ؟ ثُ طجك ػ١ٍٗ اٌظ١غخ األج١ذ رؼجت ٌّبرا اسزؼًّ اٌفؼً  فٟ اٌ

 ْ أوْٛ ػ١ٍال  أٚ ِب أػض وٟٛٔ ػ١ٍالً ،  ِب أػضَّ أ ألْ اٌفؼً ٔبلض/ج
 

 ٚي( اٌذٚس األ2011)                                 ( )٠صجخ اٌخ١ش ػ١ّّبً سٍٛة رؼجت ل١بس١ب ِٓ أٔشأ أ  -68

 اٌخ١ُش ػ١ّّبً ْ ٠ظجخ ِب أسَٚع أ /ج

 ٚي ( اٌذٚس األ2011) ِؼشثب طشح ثؼذ اٌظ١بغخثظ١غخ )ِب افؼٍٗ(  (اٌؼشاق صشح شبِخ ِٓ لٌٕٛب) رؼجت-69

 ِفؼٛي ثٗ ٌفؼً اٌزؼجت ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ -:صشحَ     ِب أشَّخ طشَح  اٌؼشاق  /ج
 

ًُ اٌسّبءِ ػٍٝ ٚفك اٌضجظ  فٟ لٌٕٛب ) ِب أ ِب ٔٛع )ِب( -70  جبػالً ِب رؼجج١خ ٍخأضجظ اٌجّ(؟ ثُ  جّ

ًَ اٌغّبَء  ِب أ -ٚفٟ دبٌخ اٌزؼجج١خ : اسزفٙب١ِخ ،   /ج          (  اٌذٚس اٌثب2011ٟٔ)                         جّ
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 (  اٌذٚس اٌثب2011ٟٔ) ١ٌٍٚٝ والٔب ِٛجغ ِبد ٚادذٖ ٕٟٔ    أشىٛ ال ئٌٝ إٌبط أَّللا ٌٝ ئ: لبي اٌشبػش -71

 خش فؼً ٚسد فٟ اٌج١ذ ؟ ٌّٚبرا ؟جت ل١بس١ب ِٓ أاٌزؼٞ إٌذبح فٟ ِب سأ

 ال ٠زؼجت ِٕٗ الْ اٌفؼً غ١ش لبثً ٌٍزفبٚد  / ج     
 

 ( ر١ّٙذٞ 2012)              ػطبن ٍِىب    ٚػٍّه اٌجٍٛط ػٍٝ اٌغش٠شفغجذبْ اٌزٞ ألبي اٌشبػش  -72

  سجذبْ رؼجت سّبػٟج/                                     رٍّخ فٟ اٌج١ذ رؼججب اروشٖ ٚث١ٓ ٔٛػٗ  
 

  ٚي( اٌذٚس األ2012)              (                                   ز سجبي اٌجٕبء اٌّششٚع ثّٙخ ػب١ٌخ) ٔفّ -73

 رؼجت ِٓ اٌجٍّخ اٌسبثمخ ثظ١غخ )افؼً ثٗ ( ثُ ٚضخ اٌطش٠مخ ٚاروش اٌسجت 

  سجبي اٌجٕبء اٌّششٚع ْ ٠ٕفزَ أث أشذد /ج

 ألْ اٌفؼً غ١ش ثالثٟ،       ٚ طش٠خس ِؤٚي أاٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح ، فؼً ِسبػذ+ ِظذ خ٠ماٌطش  

 

 ول(الدور األ2112)                  غارٌدكنً       هذي المدام وال هذي األنا مالً ال تحرأ صخرة أ -74

             ػججٗ       أٟٔ ثّب أٔب شبن  ِٕٗ ِذغٛد  ِبرا ٌم١ذَ  ِٓ اٌذ١ٔب ٚأ      
 رؼجت "ل١بس١ب " فٟ جٍّخ اس١ّخ ِّب رؼجت ِٕٗ اٌشبػش 

  ِب أشّذ أاّل رذشوٕٟ ج/
 

ّّٟ اٌّش٠ط)-75   ( اٌذٚس اٌثبٌث2012)                                            (  ٠ذدشج اٌؼبًِ اٌصخشح( ) ػ

 ٓ ؟١غز١ٓ اٌم١بس١زِب اٌزٞ ٠شاٖ إٌذبح فٟ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼ١ٍٓ فٟ اٌم١ٌٛٓ اٌسبثم١ٓ ثبٌظ١

 ٠زؼجت ِٕٗ ثبٌطش٠مخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح الْ اٌفؼً غ١ش ثالثٟ  -:٠ذدشج ج/

 فؼً ِسبػذ + ِظذس ِؤٚ ي أٚ طش٠خ        

    ٟ ّّ  ال ٔزؼجت ِٕٗ الْ اٌفؼً غ١ش لبثً ٌٍزفبٚد )اٌّفبضٍخ( -:ػ

 

َّٕب )لبي رؼبٌٝ-67 ب و  َّ َّ َّٓ ئٔ   ٌ ُ  ١ٌََمٛ  ٌ زَٙ  ٌَئٓ  َعأَ َٚ َْ ٚ ض ؤ   ٙ زَ ُ  رَغ  ٕز  ٗ  و  َسع ٌٛ  َٚ   ٗ آ٠َبر  َٚ ً  أَث بهللَّ   ٍ َؼت  ل  َٔ َٚ ٛض            ) َٔخ 

 (2013ر١ّٙذٞ )                                                 رٍّخ فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ رؼججبً ، دي ػ١ٍٗ ٚث١ٓ ط١غزٗ.

 ٞ اٌزٞ خشج ٌٍزؼجتسّبػٟ ثبالسزفٙبَ اٌّجبص ) اٌّٙضح( رؼجتأ ث بهلل ج/ 

 

 (2013ر١ّٙذٞ )ٌٛ أسدٔب اٌزؼجت ِٓ اٌفؼً )اسزٕجذ( ثظ١غخ ) ِب أفؼً( فّبرا رمٛي                      -77

   ِب أسٚع اسزٕجبد اٌّشءُ أٚ  ِب أسٚع ِب أسزٕجَذ اٌّشُء ثأخ١ٗ أٚ ِب أسٚع أْ ٠سزٕجذ اٌّشُء ثأخ١ٗ ج/ 

 ( اٌذٚس األٚي2013)                 رصبفذذ ف١ٗ ث١ط إٌٙذ ٚاٌٍُّأ ِب رشٜ ظفشاً دٍٛاً عٜٛ ظفشاً      -78

 ِب لٛي إٌذبح فٟ اٌزؼجت ل١بسبً ِٓ اٌفؼً )رشٜ( ؟ ٚو١ف رطجك رٌه ػ١ٍٗ ؟ 

 ٠زؼجت ِٕٗ ثبٌطش٠مخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح  فؼً ِسبػذ + ِظذس ِؤٚي  ألْ اٌفؼً ِٕفٟ  ج/      

 الّ رشٜ ظفشاً   أٚ أشذد ثأالّ رشٜ ظفشاً ِب أشذَّ أ                       
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 ( ؟ ٚو١ف ٔزؼجت ِٕٗ إرْ ؟٠ ىَشَ اٌّجذع  ٌّبرا ال ٠جٛص أْ ٔزؼجت ثطش٠مخ ِجبششح ِٓ اٌفؼً )  -79

 ثبٌطشلخ اٌم١بس١خ اٌغ١ش ِجبششح  ، فؼً ِسبػذ +ِظذس ِؤٚي   ألٔٗ ِجٕٟ ٌٍّجٙٛي ج/

ََ اٌّجذع         ًَ أْ ٠ ىش  ( اٌذٚس اٌثب2013ٟٔ)                                                                    ِب أجّ
 

ب َخٍَم ذَ )لبي رؼبٌٝ -80 َِ َب  َب َػَزاَة إٌَّبس   ََ٘زا َسثَّٕ ج َذبََٔه فَمٕ  اًل ع   ( اٌذٚس اٌثب2013ٟٔ)                          (ثَبغ 

 ، ثُ ث١ٓ ٌّبرا ال ٠ّىٓ اٌزؼجت ِٓ اٌفؼً )ػسٝ( رٍّخ فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ رؼججبً دّي ػ١ٍٗ ٚاروش ٔٛػٗ

ج َذبََٔه  ج/   ال ٠زؼجت ِٕٗ ألٔٗ جبِذ، )ػغٝ(   رؼجت سّبػٟ ة ٌفظخ سجذبْ: ع 
 

 ( اٌذٚس اٌثبٟٔ اٌخبص 2013) غٍت االث١ط اٌؼمٛق فٍّب    ٌُ ٠ٍٕٗ أساد ث١ط األٔٛق                      -81

            اٌفؼ١ٍخ ) أساد (  خرؼجت ل١بس١بً ٚثجٍّخ أس١ّخ ِٓ جٍّ 

 ِب أشذَّ ِب أساد ث١َط األٔٛقج /    
 

82-                    ً َْ اٌؼَّش أْ ٠ّعٟ ثال أِ  ( ر١ّٙذٞ 2014) ال رغٙشْ ػٍٝ ٠أط رؼبٔمٗ       ِب أ٘ٛ

 أػشة ) ِب أْ٘ٛ اٌؼّش (

 رفع مبتدأ.  وهً أداة تعجب نكرة تامة بمعنى شًء مبنٌة على السكون فً محل -:ما   
 والفاعل ضمٌر مستتر وجوبا تقدٌره هوفعل ماضً جامد إلنشاء التعجب مبنً على الفتح  -: أهون  

 ِفؼٛي ثٗ ِٕظٛة ٚػالِخ ٔظجٗ اٌفزذخ -اٌؼَّش :
 

                             ( ر١ّٙذٞ 2014) ج / ٠ب ٌٍؼٍُ                                           ِزؼججبً ِٕٗ سّبػ١بً  اٌؼٍُ ( ) جؼً  -83

       

 اٌذٚس األٚي ( 2014)                        أكبر  التأرٌخ ذكراهم فهم       مألوا األٌام أعماال عظاماً   -84

                  تعجب قٌاسٌاً بالصٌغتٌن مما تحته خط       

 َش اٌزأس٠خ روشاُِ٘ب أشذَّ ِب أوجَش اٌزأس٠خ روشاُ٘   أٚ ِب أشذَّ أْ ٠ىجج / 

 أشذد ثّب أوجَش اٌزأس٠خ روشاُ٘   أٚ  أشذد ثأْ ٠ىجَش اٌزأس٠خ روشاُ٘    
 

    اٌذٚس األٚي ( 2014) أػًٍ إٌفظ ثبألِبي أسلجٙب         ِب أظ١َك اٌؼ١َش ٌٛال فغذخ  األًِ              -85

  ٚو١ف رؼشثٙب) ِب ( ؟  ِب ٔٛع

 ة تعجب نكرة تامة بمعنى شًء مبنٌة على السكون فً محل رفع مبتدأوهً أدا -: ما، رؼجج١خ ج /      
 

 

86-     َ َ   أوش  ( اٌذٚس اٌثبٟٔ 2014) ٠ض٠ٓ اٌمٛي فؼٍُٙ    ِب ألجَخ اٌخٍف ث١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًّ                ثمٛ

ٞ ٠َٛ أرشن غبئؼبً          ثٕٟ ثأػٍٝ اٌشلّز١ٓ ٚ ِب١ٌب            هلل دسُّ

 ٟ اٌج١ز١ٓ أػالٖ ؟ ثُ أػشة ِب رذزٗ خظِب ٔٛع اٌزؼجت ف

      َ َ   ج/ أوش  ،  ِب ألجَخ اٌخٍف                        ل١بعٟ   ثمٛ

            ٞ  رؼجت عّبػٟ                           -:هلل دسُّ

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالً   -، قوٍم :  الباء حرف جر زائد الزم -بقوٍم :           
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 ( الدور الثانً 2014)                  و انت لعلة الدنٌا طبٌب               كٌف تعلك الدنٌا بشً     -87

 الدٌن والدنٌا إذا اجتمعا     وأقبح الكفر واإلفالس فً الرجِل اجمل  ما      

  فً النصٌن السابقٌن عٌن التعجب ونوعه وصٌغته               

 صٌغة االستفهام المجازي الذي خرج للتعجب  تعجب سماعً                 كٌف  ج /                   

 صٌغة ما افعله   تعجب قٌاسً               الدٌناجمل  ما                 

 تعجب قٌاسً        صٌغة  افعل به           وأقبح الكفر                 
 

ك  ال   ق الُواقال تعالى )) -88 ان  ا ِعْلم   ُسْبح  ن  لهْمت  ا ع  ا إاِله م  ِكٌمُ  ل ن  لٌُِم اْلح  ك  أ ْنت  اْلع   ( تمهٌدي 5102)      ((  إِنه

 سبحانك  ، تعجب سماعً لفظة سبحان  ج /فً اآلٌة الكرٌمة ورد تعجب دْل علٌه وبٌن نوعه              
 

ف  قال تعالى )) -89 ٌْ ُكنُتْم أ ْمو   ك  ِ و  ْكفُُرون  بِاَّلله اُكمْ ت   ٌ  ( تمهٌدي 5102)                          ((  اتاً ف أ ْح

 التعجب ج/  ن خالل السٌاق القرآنً         ما المعنى الذي أفادته ) كٌف ( م           
 

 بالصٌغتٌن القٌاسٌتٌن معززاً أجابتك بمثال ) كان (ما الذي ٌراه النحاة فً التعجب من الفعل الناقص  -90

 ، فعل الوساطة + مصدر مؤول أو صرٌح عجب منه بالطرٌقة القٌاسٌة غٌر المباشرةٌت ج /  

           ( تمهٌدي 5102)ما اصعب أن ٌكون الدواء مراً ، أصعب بأن ٌكون الدواء مراً                             
 

91-   َ َ  ثمٛ  ( الدور األول 5102)                ٠ض٠ٓ اٌمٛي فؼٍُٙ    ِب ألجَخ اٌخٍف ث١ٓ اٌمٛي ٚاٌؼًّ أوش

 تلمح فً الشطر الثانً تعجباً دلَّ علٌه واذكر نوعه ثم أعرب ما تحته خط 

 ،  تعجب قٌاسً  بالجملة االسمٌة         ِب ألجَخ اٌخٍفج/  

 فعل ماضً جامد على صٌغة االمر مبنً على السكون النشاء التعجب -: أكرمْ    

 فاعل مجرور لفظا مرفوع محالً   -، قوٍم :  ئد الزمالباء حرف جر زا -بقوٍم :    
 

  ( الدور األول  5102)                   أال قاتل هللا النوى ما امّره          وأقتله ماذا ٌرٌُد النوى منا -92

 ما نوع التعجب الوارد فً البٌت ؟ وما صٌغته ؟

 صٌغة االسمٌة ما أفعله تعجب قٌاسً بالجملة االسمٌة ب -: ما أمّره و أقتله ج /
 

   الثانً ( الدور 5102)           ما أحسن  الصدق  فً الدنٌا لقائله      وأقبح  الكذب  عند  هللا والناسِ  -39

 دل على التعجب وبٌن طرٌقته وصٌغته 

 علهما أف الجملة االسمٌةالقٌاسٌة مباشرة والصٌغة الطرٌقة  -: وأقبح  الكذب  ،  ما أحسن  الصدق   ج /
 

 الثانً ( الدور 5102)  : فٌا لهفً علٌه ولهف أمً    أٌصبُح فً الضرٌح وفٌه ٌمسً قالت الخنساء -39

 ورد تعجب بطرٌقتٌن مختلفتٌن وضحهما .         

 سلوب االستفهام المجازيأتعجب سماعً ب، أ ٌصبح :  تعجب سماعً بطرٌقة االستغاثة:  فٌا لهفًج/ 
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 (الدور الثانً خارج العراق5102)         إلٌه فً عزة النعمى وأغناه فقرنا     ان أروحً فدى زمن ما ك -95

 كان زائدة إلفادة الزمن الماضً   / جما الذي أفادته كان فً البٌت                              (1

 ( فً أفقرنا نا المتعجب منه الضمٌر )ج / دل على المتعجب منه فً البٌت  وأعربه      (2

 ضمٌر متصل مبنً فً محل نصب مفعول به  -: نا أعرابه /                                  
 

 (الدور الثانً خارج العراق5102)         بمن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌه     ومن أٌن للحر الكرٌم صحاب -96

 ن بثقة اإلنسان بنفسه أحس ج / تعجب قٌاسٌاً من ) ثقة اإلنسان بنفسه ( وبجملة فعلٌة               
 

ا دون النٌل منً -97  (الدور الثانً خارج العراق5102)                                                   ال ٌظهر العجُز منه

 ما أجمَل إالَّ ٌظهر العجز مّنا  ج/تعجب من الفعل الوارد تعجباً قٌاسٌاً بصٌغة الجملة االسمٌة           
 

 ( الدور الثالث 5102)               قم أٌوب وغربة ٌونس      وأحزان ٌعقوب و وحشة آدمولً س -98

 ما أشدَّ أحزان ٌعقوب   / ج( قٌاسٌاً وبجملة أسمٌة          أحزان ٌعقوبتعجب من )           
 

   والتفرٌط ، فإٌاكم ٌا أٌها الناس لٌس لكم من حاٍم بعد هللا غٌر الوطن قال خطٌب واعظ فً محفل وطنً))  -99

 الثالث5102 (للرجولة وساحة للبطولة  وٌا له من مٌدانبه ألنه خٌمة الجمٌع والملجأ حٌن تأزم العواصف برٌاحها 

ٌّن نوعه  ؟        تعجب سماعً )طرٌقة االستغاثة ( -: ٌا له من مٌدان ج /فً النص تعجب دل علٌه وب
 

ا)) قال تعالى -100 م  ا أ اله نُ  و  ا ق اِتل  ل ن  اِئن  أ ْبن  ا و  اِرن   ٌ ا ِمن ِد ق ْد أُْخِرْجن  بٌِِل هللاِ و   (الدور الثالث2510)  (( فً س 

ا ج /ما صٌغة التعجب الواردة فً النص   م  ا و   االستفهام المجازي الذي خرج إلى التعجبتعجب سماعً  -: ل ن 
 

 ( الدور الثالث5102)               صخراً      واذكره لكل غروب شمس      ٌذكرنً طلوع الشمس -101

 ما أجمَل أن ٌذكرنً طلوع الشمس   ج /     تعجب مما تحته خط قٌاسٌاً وبصٌغة الجملة االسمٌة    
 

 (تمهٌدي5102)ما اضعف العاشق      ج /   ( بصٌغة ) ما افعله (    ضعف العاشقتعجب من )  -102
 

 ( تمهٌدي 5102)                                لدنٌا أنت للحدثانَّلل درك أيُّ جنٍة خائُف     ومتاع ا -103

ٌّن نوعه         تعجب سماعً لفظة هلل در  -: َّلل درك ج /فً النص تعجب دل علٌه وب
 

 

ا دون النٌل منً -019  دور األول(ال5102)                                                                  ال ٌظهر العجُز منه

 صغ جملة اسمٌة تعجبٌة فٌما تحته خط فً البٌت موثقا بالقاعدة        

 ) ٌقبل من الطالب أي فعل مساعد (ما أجمَل إالَّ ٌظهر العجز مّنا                 ج/    

 ( منفً (ال ٌظهر:نتعجب بالطرٌقة القٌاسٌة غٌر المباشرة فعل مساعد+مصدر مؤول ،ألن الفعل) القاعدة
 

 ( الدور األول5102)             اعتدال األحوال وهللا المستعان وهو حسبً ونعم الوكٌل (فما أشده  -012

ٌَّن لماذا لم ٌتعجب من الفعل مباشرة ؟          دل التعجب وب

 ( غٌر ثالثً أعتدل ، ألن الفعل )  فما أشده اعتدال األحوال / ج            
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 ( الدور األول المؤجلٌن5102)      فراعه      فلما بدا ضٌفاً سعدا وأهتّما   رأى شبحاً وسط الظالم -012

  ما أغرَب رؤٌة الشبح وسط الظالم  ج /تعجب من رؤٌة الشبح بصٌغة ) أفعل به (       
 

 ( الدور األول المؤجلٌن5102) بمن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌه   ومن أٌن للحر الكرٌم صحاُب           -107

 تعجب قٌاسٌاً بـ ) أفعل به ( من جملة ) ٌثق ( وأعرب المتعجب منه           

 الباء حرف جر زائد ) أن ٌثق ( المصدر المؤول -، بأن ٌثق : أجمل بأن ٌثق اإلنسان فٌما ٌنوٌهج / 

 الً فً محل رفع فاعل مجرور لفظاً مرفوع مح                                                         
 

 (الدور الثان5102ً)       فٌا لك من لٌٍل كأن نجومه    بكل مغار الفتل شّدت بٌذبل -قال الشاعر : -011

 ما نوع التعجب فً البٌت وطرٌقته ؟               

 تعجب سماعً ، بطرٌقة االستغاثة  -: ج / ٌا لك                            

 ( الدور الثان5102ً)              ابعد  الخٌر على أهل الكسل           اطلب العلم وال تكسل فما    -013

 فنصٌبها نقما لنا وخطوبا      ٌا للعلوم نظنها نعماً لنا            

  وأنت لعلة الدنٌا طبٌب    فكٌف تعلك الدنٌا بشًء           

 فة الذكر ، ما نوع التعجب وصٌغتهفً األبٌات أن

 تعجب قٌاسً بصٌغة ما أفعله    -:   ابعد الخٌر ج / ما           

 تعجب سماعً بطرٌقة االستغاثة    -:      ٌا للعلوم                  

 تعجب سماعً باالستفهام المجازي الذي خرج للتعجب   -:         كٌف                    

 

 خرُي كل أن تسأل مرتني من أن ختطىء مرة واحدة                                    ليت تنس يك فضل هللااملصيبة اليت تقربك من هللا أفضل من النعمة ا

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
        َلُهِم ِغِفِرَواِسَت  َعِنُهِم َػاِعُف  َحِوِلَك ِمِن َلاِنَفضُّوا اْلَقْلِب َغِلوَظ َػظًّا ُكِنَت َوَلِو َلُهِم ِلِنَت اللَِّه ِمَن َرِحَمٍة َػِبَما

  اْلُمَتَوكِِّلنَي ُوِحبُّ اللََّه ِإنَّ  اللَِّه َعَلى َػَتَوكَِّل َعَزِمَت َػِإَذا  اْلَأِمِر ِػي َوَشاِوِرُهم             

 صدق اهلل العلي العظيم   
 

 ستاذ مهند شاكر حممود الطائيغة العربية أألمدرس ال
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ْْ (  هبٍ رؼب٠ُ -ٔ ًُ ْش ِّٔ ْْ َُٗؼ َُ َٝ َُ أَ َٔ َّ٘ب َْٗؼ ًُ َْ َفبًُِؾب َؿ٤َْش اَُِّز١  َٔ َب أَْخِشْعَ٘ب َْٗؼ َٜب َسثَّ٘ َٕ ك٤ِ ْْ ٣َْقطَِشُخٞ ُٛ َٝ 

ًَّشُ         ب ٣َزََز َٓ  ْٖ ٓ ِٚ َٝ  ك٤ِ َش  ًَّ َٖ  رََز ٤ ِٔ ب ُِِظَّبُِ َٔ ُْ اَُِّ٘ز٣ُش كَُزٝهُٞا كَ ًُ ْٖ  َعبَء                                ٍٝ( اُذٝس ا9ٔ9٧ٓ)   ( َِٗق٤شٍ  ِٓ

 اسزخشط انزٕكٛذ انٕاسد فٙ انُض يٕضذب سجت ٔلٕػّ 

 يٍ صائذح نهزٕكٛذ سجمذ ثُفٙ ٔرالْب اسى َكشِ -( :ٖٓ) ٖٓ ٗق٤ش ط/                                             

  ٍٝ( اُذٝس ا99ٓ٧ٔ)                                       ػشة يب رذزّ خظ                                       أ -2

    ث٘بئْ اُذٛش ؽشا ظِٔزٚ     كٔب ٤َُ ٓظِّٞ ًش٣ْ ٖٓ٘ؤكال ر

ّٖ :،   خَبّْٛ جبصي -ط/ال :  فؼم يضبسع يجُٙ ػهٗ انفزخ فٙ يذم جضو ٌَٕٔ انزٕكٛذ ال يذم نٓب  -رؤَٓ٘

 ة ٔانفبػم ضًٛش يسززش رمذٚشِ أَذػشايٍ األ                                   

 ( خجش يب يجشٔس نفظبً يُظٕة يذالً ٗبئْصائذح نهزٕكٛذ ) اُجبء -: ٍْ ث٘بئ                                        

ْٖ اَُّ٘بطِ  )لبل رؼبنٗ -3 ِٓ َٝ  ْٖ َٓ  َٖ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْْ ثِ ب ُٛ َٓ َٝ ِّ ا٥ِخِش  ْٞ َ٤ُْ ثِب َٝ  ِ َّ٘ب ثِبَّللَّ َٓ ٍُ آ َ ٣َُخبدِ  ٣َوُٞ َٕ َللاَّ ُ٘ٞا  ُػٞ َٓ َٖ آ اَُِّز٣ َٝ
 َٕ ب ٣َْؾؼُُشٝ َٓ َٝ  ْْ َٕ ااِلَّ أَٗلَُغُٜ ب ٣َْخَذُػٞ َٓ بُٗٞا   َٝ ًَ ب  َٔ ٌْ ثِ َُُْٜ َػَزاٌة أ٤َُِ َٝ َشمبً  َٓ  ُ ُْ َللاَّ َشٌك كََضاَدُٛ َّٓ  ِْٜ ك٢ِ هُُِٞثِ

 َٕ ِزثُٞ ٌْ َ٣  ْْ َُُٜ ََ اَِرا ه٤ِ َٔ  ا٧َْسِك هَبُُٞاْ  الَ رُْلِغُذْٝا ك٢ِ َٝ َٕ  باَِّٗ ْقُِِؾٞ ُٓ  ُٖ َٕ َْٗؾ ٌِٖ الَّ ٣َْؾُؼُشٝ َُ َٝ  َٕ ْلِغُذٝ ُٔ ُْ ُْ ا ُٛ ْْ ُ  (أاَل اَِّٜٗ
  انضبَٙ ( انذٔس0991)                              فٙ انُض انكشٚى جًهخ  رٕكٛذاد دل ػهٛٓب  ٔثٍٛ َٕع كم رٕكٛذ

 شثزمذٚى يب دمّ انزأخٛ رٕكٛذ ثبنمظش  -:              ٖٓ اُ٘بطِ     ط/

 رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ انجبء انضائذح نهزٕكٛذ-:         )اُجبء(ثٔئ٤ٖ٘ٓ      

 السزضُبء انًفشؽ رٕكٛذ ثبنمظش ثبنُفٙ ٔا -: ٗلغْٜٝٓب ٣خبدػٕٞ اال أ  

 ًَبثا رٕكٛذ ثبنمظش -:  ٗٔبا                       ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش رٕكٛذ ثبنمظش   -:    ُْٜ         

           نذشف انًشجّ ثبنفؼمثب رٕكٛذ ثبنذشف -:       ٕ()اْٜٗا      

 ل رؼشٚف ة أ رٕكٛذ ثبنمظش -: أُلغذٕٝ              رٕكٛذ نفظٙ ثبنضًٛش -:  ْٛ                   

َٕ  )لبل رؼبنٗ  -4 ٞ ُٔ َُ اُظَّبُِ َٔ ب ٣َْؼ َّٔ َ َؿبكاًِل َػ َّٖ َللاَّ اَل رَْؾَغجَ   ( انذٔس انضب0991َٙ)                    (             َٝ

ِ )ٔلبل رؼبنٗ     ًُشُ  هَبُُٞا رَبَّللَّ   (  ٣ُُٞعقَ  رَْلزَؤُ رَْز

 ( ٔنًبرا ؟ٔيب دكى رٕكٛذ انفؼم ) رذست(فًب دكى رٕكٛذِ ثبنٌُٕ؟رلزبلجم انفؼم ) يمذساًخ َفٛب ٌ صئرا ػهًذ ئ

 خانجبصي خٕكٛذ ألَّ يسجٕق ثطهت ة ال انُبْٛجبئض انز رؾغتانفؼم ،،  يًزُغ ػٍ انزٕكٛذ  . رلزؤانفؼم  ط/  
                                                

ُٓ  ٕ أُ٘ب٣ب ال رط٤ؼُ أ ٤٘ٓز٢       زبر٤َُٖ  ػِٔذ ُٝوذ  -:ػشة يب رذزّ خظأ -5                                                                          نذٔس انضبَٙا (0991)   ٜبعٜب

 انٕأ دست يب لجهٓب )نمذ( انالو الو انزٕكٛذ . لذ دشف رذمٛك ٔرٕكٛذ-ط/ُٝوذ : 

 الو انزٕكٛذ ٔالؼّ جٕاة نمسى  انالو -ُزؤر٤ٖ :   

 ػشاة ذ ٌَٕٔ انزٕكٛذ ال يذم نٓب يٍ أألرظبنّ ثٌُٕ انزٕكٛفؼم يضبسع يجُٙ ػهٗ انفزخ ال -: رؤر٤ٖ   

  خٌ يُظٕة ٔػاليخ َظجّ انفزذاسى أ -: ُٔ٘ب٣با دشف يشجّ ثبنفؼم . -:  ٕا     

 : فؼم يضبسع يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ .  رط٤ؼُ    .  ػبيهخ َبفّٛ غٛش -:  ال           

             ُٓ  ضبفخ ْٕٔ يضبف ٔانضًٛش فٙ يذم جش ثبإل فبػم يشفٕع ثبنضًخ -:ٜب عٜب

َٓ )لبل رؼبنٗ  -6 َٝ  ِ ْٕ أَْعِش١َ ااِل َػ٠َِ َللاَّ ْْ اِ ِٜ ُٓالهُٞ َسثِّ  ْْ ُ ُ٘ٞا اَِّٜٗ َٓ َٖ آ  ٔل األ ( انذٔس0990)    ( ب أََٗب ثِطَبِسِد اَُِّز٣

ٌٞ ) لبل رؼبنٗ  ْٜ َُ َٝ ٤َْٗب ااِلَّ َُِؼٌت  َُْؾ٤َبحُ اُذُّ ب ا َٓ َٝ   َٕ َٖ ٣َزَّوُٞ اُس ا٥ِْخَشحُ َخ٤ٌْش َُِِِّز٣ َُِذَّ َٝ) 

 سبنٛت رٕكٛذ دل ػهٛٓب ٚزٍٛ انكشًٚزٍٛ أٔسدد فٙ اٜ

 )الو االثزذاء(ُِذاس،   ال ُؼتٝٓب اُؾ٤بح اُذ٤ٗب آَى (  ، )أ ْٜٗأ)انجبء(  ،  دثطبس،   ال ػ٠ِ َللإ اعش١ اا /ط

ٍَ َُئِٖ)لبل رؼبنٗ  -7 ْْ  هَب َُّ  َّٖ ًَُٗٞ ِذ٢ِٗ َسث٢ِّ ٧ََ ْٜ َ٣  َٖ ِٓ  َٖ ب٤ُِّ ِّ اُنَّ ْٞ ُْوَ   ٍٝ( اُذٝس ا99ٔ٧ٔ)                         (ا

 اُز٤ًٞذ
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 انفؼم  ثبنٌُٕ انضمٛهخ  ٔثٛبٌ دكًّ  ٔضخ سجت رٕكٛذ

 ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم، ٔدكًّ ٔاجت انزٕكٛذ خ/ سجك ثمسى ٔ انالو يزظهط                         

                ٍٝ( اُذٝس ا99ٔ٧ٔ)                            ٝائَٓبٗٚ      الد ثٔب ُْ رغزطؼٚ ا٧صخ٤ش ا٧ ٝإ ً٘ذُ ٢ ٗٝا -8

 َب أ/ كُُذ ط                                كذ انضًٛش فٙ انفؼم )كبٌ ( رٕكٛذا نفظٛب أ               

  ٍٝ( اُذٝس ا99ٔ٧ٔ)                                                                         ػشة يب رذزّ خظ       أ-9

 رٚ ػبٓش  ٝعٍِٞأس ٓبا رال ٗشٟ اُوزَ عجخ     ا ب ُوَّّٞٗ ٝأ

 ٕ ٗقت أعْ أ ك٢ ٓؾَ ضًٛش يزظم دشف يشجّ ثبنفؼم َٔبٕ أ -ط/ أَّٗب :        

ُّ  الو انًضدهمخاُالّ  -َُوّٞ :             صائذح نهزٕكٛذ -: ٓبٌ يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًّ     ئخجش  -: هٞ

َٔ هبٍ رؼب٠ُ )  -01 َ َخج٤ٌِش ثِ َّٕ َللاَّ َ اِ ارَّوُٞا َللاَّ َٝ َٕ ُِٞ َٔ   ( انذٔس انضب0990َٙ)                                        (ب رَْؼ

يَ هبٍ رؼب٠ُ )       ُٓ ْٞ الَ هَ َٝ َٜب أََٗذ  ُٔ َ٘ذ رَْؼَِ ًُ ب  ََٛزا ِٖٓ َٓ  َِ  (     هَْج

 ال   أَذ  ،    ٌ ،ئ   ط/                        ٚزٍٛ انكشًٚزٍٛ جذ صالصخ رٕكٛذاد ٔسدد فٙ اٜ
 

 ( انذٔس انضبَٙ 0992)                             ُٚ عج٤٘ٚ ال ٣غغذ٧ٕ ػشاه٘ب      ُغٟٞ اؤٝعزؼِْ اُذ٤ٗب ث  -00

ّٖ اُذ٤ٗب ثؤٕ ط/            (ثٌُٕ انزٕكٛذ ٔجٕثب ٔاضجظ دشكزّ ثبنشكم  )رؼِْكذ انفؼم أ  َٔ  .......َٝللا َُزؼِ
 

َ٘ي )لبل رؼبنٗ-02 ِٓ  َْ ََّٜ٘ َّٕ َع َ٨َ ْٓ َ٧َ َٖ ِؼ٤ َٔ ْْ أَْع ُْٜ٘ ِٓ ٖ رَجَِؼَي  َّٔ ِٓ َٝ . ِٚ ْْ َػ٤َِْ ٌُ ُ ب أَْعؤَُ َٓ  َْ ْٖ  هُ  ٔل األ س( انذ2099ٔ)(أَْعشٍ  ِٓ

 يإكذ ٔنى ٚسجك ثمسى ظبْش فًب دكى رٕكٛذِ ؟ ٔنًبرا ؟  ٕ (٨ٓ٧َ)انفؼم   -0

 ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم خٔاجت ألَّ يمذس ثمسى ٔانالو يزظه / ط          

 ٖٓ اعش ط/               ؟ ؼجٛشػطٗ لٕح فٙ انزأكضش يٍ يشح فأ٘ يُٓب أ )ٖٓ (ٔسد دشف انجش  -2   

  ٍُٝذٝس ا٧( ا99ٕٔ) ٠ُ ػغتا١ٝ ؤ٣ ػغتُ  كٌِٚ ر٠   أُقشف اُذٛش ٤ًق  ّٖ رؼغجَ  الػشة يب رذزّ خظ أ -03

ّٖ  خَبّْٛ جبصيال: / ط  ٛش يسززش رمذٚشِ أَذ فؼم يضبسع يجُٙ ػهٗ انفزخ فٙ يذم جضو ٔانفبػم ضً: رؼغجَ

 خضبفخ ْٕٔ يضبف ٔانٓبء فٙ يذم جش ثبإليجزذأ يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضً-ًِٚ :                        

  ٔل( انذٔس األ0992)                       ٣ذ ػٞافتؤٓب ػشً٘بٙ ثرا اٗبح كٔب ك٢ اُخطت ؽ٢ ٣ن٤شٗب     أ -04

 رٕكٛذا يؼُٕٚب ٔاضجطّ ثبنشكم انضًٛش )َب ( فٙ )ػشكُبِ (  كذأ       

ب ، ط/                             ػشً٘بٙ ٗؾٖ أٗلُغ٘ب، ٔٚجٕص  ٝ ػبٓزُ٘بأٝ ع٤ٔؼُ٘ب ، أػشً٘بٙ ًُِّ٘

َٕ رؼب٠ُ )لبل  -04 ْٞ رَْؾُؼُشٝ ْْ ااِلَّ َػ٠َِ َسث٢ِّ َُ ْٕ ِؽَغبثُُٜ َٖ  اِ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ُْ ب أََٗب ثِطَبِسِد ا َٓ   بَٙانذٔس انض (0992)         (َٝ

 دل ػهٗ يب رشاِ يٍ رٕكٛذ  فٙ انُض انكشٚى يجٛزب َٕػّ 

 ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ  رٕكٛذ ثبنمظش-: ال ػ٠ِ سث٢إ ؽغبثْٜ ا ط/

 رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ انجبء انضائذح نهزٕكٛذ -)انجبء(: ثطبسد                          

05- َُ ُٔ ٍُ ؼ ََ  شى ٓب ٣٘ب  ( انذٔس انضبَٙ 0992)                             ؾزغت  فجٞسال        رو٢ اُوِت ٓا اُلن

 دذد َٕػٍٛ يخزهفٍٛ يٍ يٕاضغ انزٕكٛذ ٔثٍٛ َٕع كم يًُٓب

  رٕكٛذ ثبنمسى -: ػُٔشى                ثزذاء .رٕكٛذ ثبنذشف انالو الو أال -: َُؼُٔشىَ ط/

                  ٍُ ََ  ٓب ٣٘ب  نمظش ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽرٕكٛذ ثب -:رو٢ اُوِت اال اُلن

ُْ  ٕ ً٘ذَ ا   -06   ( انذٔس انضب0992َٙ)                                                   ٓن٤ٖ ُٚؤػ٠ِ ؽن ك اٗيَ  رؼِ
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 ( رٕكٛذا نفظٛب صى اركش دكى رٕكٛذِ ثبنٌُٕ آن٤ٖ كذ انضًٛش فٙ انفؼم ) أ -0

 ذ انفؼم ثٌُٕ انزٕكٛذ جبئض ، ٔدكى رٕكٛ أٓن٤ٖ أٗذ / ط               

 ( ثٌُٕ انزٕكٛذ ٔنًبرا  رؼِْؼم )يب دكى رٕكٛذ انف -2

 يًزُغ ػٍ انزٕكٛذ ألٌ انفؼم نى رزٕفش فّٛ ششٔط انٕجٕة أٔ انجٕاص  / ط            

                                                                                           ( انذٔس انضب0992َٙ)      اُؼٔش ال ٣ؼذٍ ؽ٤ئب ٕ ًَا  ٗشٟ    ًٝالٗب دٕٝ ٓب ؽتٍ :    يب رذزّ خظ أػشة -07

 ظشف يكبٌ يُظٕة ثبنفزذخ ْٕٔ يضبف-: دٕٝ ، خ: يجزذأ يشفٕع ثبنضًًالٗب انٕأ دست يب لجهٓب ، ط/ 

 نّٛ يجشٔس ثبنكسشح يضبف ئ -:ؽٍت صائذح نهزٕكٛذ  ، -: ٓب                   

   خٌ يُظٕة ثبنفزذئأسى  -: ًَدشف يشجّ ثبنفؼم ،  -: إٔ                  

ب)لبل رؼبنٗ  -08 َٓ َٝ بُُُٚ  َٓ  ُْٚ٘ ب أَْؿ٠َ٘ َػ َٓ رَتَّ  َٝ ٍَٜت  َغتَ  رَجَّْذ ٣ََذا أَث٢ِ َُ َشأَرُُٚ  ًَ ْٓ ا َٝ ٍَٜت   َع٤َْق٠َِ َٗبًسا َراَد َُ

َُْؾطَتِ              بَُخَ ا َّٔ ٌَ  ك٢ِ َؽ َٛب َؽْج ْٖ  ِع٤ِذ َغذ ِٓ  ٔل( انذٔس األ0993)                                         (  َٓ

 نًٛٓب كبشفب َٕع كم يًُٓب ئ فٙ انُض انكشٚى رٕكٛذاٌ اشش      

 رٕكٛذ ثبنمظش  -: ك٢ ع٤ذٛبرٕكٛذ نفظٙ  ،   -: ٝرت ط/            

 ُؼَّ أء ٝٓب ُي ك٢ ث٤ذ أُبٍ ٖٓ ؽن ،كِٔب ) ُغ٘ب ٖٓ اُؾؼش ك٢ ؽ٢ يذدّ نشبػش لبل ػًش ثٍ ػجذ انؼضٚض -09

  ٔل( انذٔس األ0993)          ( ػ٠ِ اُن٤ن ّٕ ٘قجشَ ُْ  سصاه٘ب ٝأػ٤ِٚ هبٍ : ٣ب ؿالّ ؽبهشٙ ك٢ اُز١ ثو٢ ٖٓ 

 ػشة يب دخم ػهّٛ ٚزشاءٖ نك رٕكٛذ ثذشف صائذ أ -0

 يجزذأ يإخش يجشٔس نفظبً يشفٕع يذالً  -: ٖٓ ؽن ط/              

 عبئض ط/                  ( سبكُخ فًب دكى رٕكٛذ انفؼم ؟  ٌ  ُظجش  ن   ا كبَذ )انالو( فٙ )ٔرئ -2
 

ِ ٣َ )هبٍ رؼب٠ُ-21 ِخ َللاَّ َٔ اٌء أَكَجِِْ٘ؼ َٞ ِٚ َع ْْ ك٤ِ ْْ كَُٜ بُُٜٗ َٔ ْذ أ٣َْ ٌَ َِ َٓ ب  َٓ ْْ َػ٠َِ  ِٜ ُِٞا ثَِشاد١ِّ ِسْصهِ َٖ كُنِّ ب اَُِّز٣ َٔ                                       ( ْغَؾُذٕٝكَ

 ( انذٔس انضب0993َٙ)                                   نٗ يٕضؼٍٛ نهزٕكٛذ يجُٛب َٕع كم يًُٓب ئ أٌ رٓزذ٘ دبٔل

 رٕكٛذ ثبنمظش -: ث٘ؼٔخ َللا)انجبء( ثبنذشف انضائذ  ،     ثشاد١ ط/             

  ( انذٔس انضب0993َٙ)                         ٢٘ٓ ٣ٖأ٣ٖ ٢٘ٓ ٜٓذ اُقجب ٝه٢٘ ك٢ اُخ٤ِظ ٣غبٍ ػ٢٘     أ -20

 رٕكٛذ نفظٙ ثزكشاس أالسى  -: ٣ٖ ٢٘ٓأ / ط                       ؟ رذمك ًبفبد انزكشاس ؟ ٔفٛيبرا أ             

                                                                                               ( انذٔس انضب0993َٙ)ٓضبالأ٣ذ ُْٜ ك٢ اُ٘بط أس ٕآب َّلل دسْٛ ٖٓ كز٤خ فجشٝا    -: ػشة يب رذزّ خظأ -22

 صائذح نهزٕكٛذط/                                                  

ْؾشَ  )لبل رؼبنٗ  -23 ُْ اُغِّ ٌُ َٔ ُْ اَُِّز١ َػَِّ ًُ ج٤ُِش ٌَ َُ ُ ٌُ   اَِّٗٚ َّٖ أ٣َِْذ٣َ ْْ ك٨ََُهَطَِّؼ ٌُ أَْسُعَِ َٝ  ْْ  ْٖ ْْ ٧َ  َٝ  ِخاَلفٍ  ِٓ ٌُ  َفِِّجََّ٘

أَْثو٠َ                            َٝ َّٖ أ٣ََُّ٘ب أََؽذُّ َػَزاثًب  ُٔ َُزَْؼَِ َٝ  َِ                                                             ٔل( انذٔس األ0994)                      (  ك٢ِ ُعُزِٝع اَُّْ٘خ

  ًخ ضًٛش يذزٔف دل ػهٗ فؼهّ انًإكذ يؼشثب انضًٛشص -0

ُٔ  ط/                                      ٔأ انجًبػخ ٔٚؼشة فبػم انًذزٔف : ّٖ ُزؼِ

 رٕكٛذ ثبنذشف -ٌ(:اَّ)ئ ط/                          داح نهزٕكٛذ ػبيهخ ػُٛٓب ٔثٍٛ َٕع انزٕكٛذ فًٛب رهٕد أ -2 
 

  ٔل( انذٔس األ0994)                       ٕ ٣ٜذ٢٘٣أٝ ٗبفؼ        كؼغبٙ ك٢ اُضالد أٌْ٘ َٛ ٖٓ ٓؾ٤ش ث٤  -24

 رٕكٛذ ثبنمظش -: ك٢ اُضالد /ط                   ٚزشاءٖ نك رمذٚى فٙ ا نجٛذ ػُّٛ ٔاركش فبئذرّ           

 ٔل( انذٔس األ0994)                                 ٕ ٣ئاخ٢ اُغؾٞد    كبؽذد ثـ٤ش اُز١ امٔش٣ؾؤ ا ٓبٝا -25
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ب :ط/ ا                    ػشة يب رذزّ خظ    أ                     صائذح نهزٕكٛذ ٓبششطٛخ ٔ إ-ّٓ

َُْؼَزاةَ )لبل رؼبنٗ -26 ُْ ا ُْٜ٘ ْشَٗب َػ ْٖ أَخَّ َُئِ ب ٣َْؾجُِغُٚ  ا٠َُِ   َٝ َٓ  َّٖ ْؼُذَٝدٍح ٤ََُوُُُٞ َٓ ٍخ  َّٓ   ٔل( انذٔس األ0994)            ( أُ

 ػشاة ؟ ٔنًبرا ؟ء ٔاأليب دبنخ انفؼم انًضبسع انًزظم ثٌُٕ انزٕكٛذ يٍ دٛش انجُب -ٔ

 رظبل يجبشش )ٔجٕد فبطم ثٍٛ ٌَٕ انزٕكٛذ ٔانفؼم انًضبسع(نؼذو ارظبل انفؼم ثٌُٕ انزٕكٛذ ا يؼشة/ط  

 / انالو يٕطئخ نهمسى ط              زّ خش دسس( الو انزٕكٛذ سًٓب ثًظطهخ أ ُئٖ) انالو فٙ لٕنّ رؼبنٗ  -ٕ
 

  ( انذٔس انضب0994َٙ)                               ثذا٧خش َللا عبسى ال رٜذف ا٠ُ أَٓ    ٓب إ ا٤ُٚ عج٤َ أ -27

 صائذح نهزٕكٛذ ط/                                ٌ( انٕاسدح فٙ انجٛذ ؟ يبرا ٚطهك انُذبح ػهٗ )أ
 

َْ ثٚ    ا عشُ طلب كؼ٘ذ١ ٓب أثض٤ٖ ُ -28   ( انذٔس انضب0994َٙ)                             ؽو٢ اُؾع ٝاهزقذ ٤ُي ه

 أَب / أسشُ ط                            ( رٕكٛذا نفظٛب اعشكذ انضًٛش انًسززش فٙ انفؼم )أ
 

  ٔل( انذٔس األ0995)                   ٛذفُ أ٠ُ اُغَٜ اٝ أٗب عبٌُب      هش٣وب عٞاٙ أك٤ب ؽجزا اُؼشكبٕ ٓب  -29

 ْذف( ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ػهم رنك ؟ أيكبَك رٕكٛذ انفؼم )اْم ث        

 ال ٚجٕص ألٌ انفؼم نى رزٕفش فّٛ ششٔط انٕجٕة أٔ انجٕاص  / ط                  
 

؟ ً٘زْ اٗزْ ٝػذدًْ هبٍ ٤ًقٓشإ ًالٛٔب ؟ هبٍ :ا٧ّ خط٤تأ ؽبػش أٗذ أ:فمبل نّ  انذجبط سجالً  دبٔس-31

ُْ  ػذدد ُٜزا اُغٞاة ؟هبٍ:ال،هبٍ: أ ً٘ذ أب كٞهْٜ هبٍ : ًّ٘    ٔل( انذٔس األ0995)           ( ال َللاا اُـ٤تَ  ٣ؼِ

 سبنٛت انزٕكٛذ يجُٛب َٕػٓبدل ػهٗ أ        

 رٕكٛذ ثبنمظش    -: ال ٣ؼِْ اُـ٤ت اال َللارٕكٛذ نفظٙ  ،   -:أٗزْ    رٕكٛذ يؼُٕ٘  ، -: ًالٛٔبط/              
 

  ٔل( انذٔس األ0995)                                 َّلل دس اُؾ٤ت ٖٓ ٝاػع        ٝٗبفؼ ُٞ ؽظ٢ اُ٘بفؼ -30

 ػشة االسى انز٘ ثؼذِ ٚظٓش نك رٕكٛذ ثذشف اشش ئنّٛ ٔأ        

 يجشٔس نفظبً يُظٕة يذالً رًٛٛض  -ٝاػع:: ٖٓ ٝاػع ط/                                             
 

ْٕ أ -32  ٔل( انذٔس األ0995)                                ٓب ٗذثشٙ ٗؾٖ ٣جٖ ؿذٛب    كِٖ ٗغٞف بّٓ اثـبسارْٜ   ٛٞ

بط/                   ػشة يب رذزّ خظ أ      ّٓ  رٕكٛذ نفظٙ -:ٗؾٖ نهزٕكٛذ   ،    صائذح ٓبششطّٛ ٔ إ -: ا
 

هَ ))لبل رؼبنٗ  -33 َٝ ُ ْٞ َؽبَء َللاَّ ًُٞا َُ َٖ أَْؽَش ٍَ اَُِّز٣ ب ب ْٖ  َػجَْذَٗب َٓ ِٓ  ِٚ ْٖ  ُدِٝٗ اَل آثَبُإَٗب ِٓ َٝ  ُٖ  َؽ٢ٍْء َْٗؾ

اَل                     َٝ  ْٖ ِٓ َ٘ب  ْٓ ِٚ  َؽشَّ ْٖ  ُدِٝٗ ْْ  َؽ٢ْءٍ  ِٓ ِٜ ْٖ هَْجِِ ِٓ  َٖ ََ اَُِّز٣ َُِي كََؼ
 
َز   ( انذٔس انضب0995َٙ)              (( ًَ

 رٕكٛذ نفظٙ ثبنضًٛش -: ٗؾٖ ط/                    ركشاس ٚفٛذ انزٕكٛذ ػُّٛ ٔثٍٛ طشٚمزّ صًخ  -0

 انجٕاص ٔفبئذرّ انزٕكٛذ -: ًزُي /ط ٔيب فبئذرّ ؟و ٔجٕثب ؟لذو جٕاصا أأ فًٛب رهٕد رمذٚى نهجبس ٔانًجشٔس -2
 

َٖ ٧َ ٓب َٝللا ُئٖ كؼِذ رُي ا -34   ( انذٔس انضب0995َٙ)                                                ك٤ياٌُشّ  رؼشك

                                                                                                                                                             انٕجٕة  ط/                               يب دكى انزٕكٛذ انًضبسع ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟  -0

 /يٕطئّ نهمسىط          خشٖ ، يب ْٙ ؟ ( رسًٛخ أ ُئٖبح الو انزٕكٛذ فٙ )ٚسًٙ انُذ -2

 ( انذٔس انضب0995َٙ)              ساث٢  الاُٜٟٞ ٤ُظ ٖٓ ؽب٢ٗ ٝ ٕاً٘ذ كبػِٚ     ٕاسد١ ػ٢ِ اُقجب  -35
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 صائذح نهزٕكٛذ -: ،  الدشف يشجّ ثبنفؼم   -: ٕا،   ّششطٛ-إ :ط/            ػشة يب رذزّ خظ    أ 
 

ّٖ َّلل دسٙ كوذ أؽغٖ اُوٍٞ ُٝئٖ أخش٢ٗ َللا ٧ -36      ثـ٤شٙ  ٝال ؽبٕ ٢ُ كٔب ُِن٤ؼخ ٓزٛت ػٖ٘ٚٓ رًشٙ  سكؼ

               ٔل( انذٔس األ0996)             عبء اُلؼَ )اسكغ( ٓئًذاً كٔب ر٤ًٞذٙ ؟ ٤ًٝق رغؼِٚ ٓٔز٘ؼب ػٖ اُز٤ًٞذ ؟ -0

          ٌ، اسفغ اٜ أٝ، ال اسفُغ  ،  أٝ، نسٕف اسفغ          انًًزُغ       ،،،،،،،،،،،،ٔاجت انزٕكٛذ     ط/

  عب٤ُت ُِز٤ًٞذ ؿ٤ش إُ٘ٞعذ صالصخ أ -2

ٌ  :نهضٛؼخُ ،    سفؼٍ :انالولذ ، ٔن ئٍ :انالو   ، أل  /  ط             ال انُبفٛخ نهجُس،  ال شأ
 

َ (ؼبنٗل رلب -37 َّٕ َللاَّ ْٖ  اِ َٓ ُغ  ِٔ غٍ  ٣ََؾبءُ  ٣ُْغ ِٔ ْغ ُٔ َْٗذ ثِ ب أَ َٓ ْٖ ك٢ِ  َٝ  اُضب٢ٗ  ( اُذٝس99ٙٔ)( إَِّلا َنِذٌر   أَنتَ  إِنْ  اْلقُُبورِ َٓ

 ال ٗز٣شُ إ أٗذ أ)انجبء(   ،    ثٔغٔغٍ ،      ٕا ط/        ٚخ انكشًٚخ ل ػهٗ صالس رٕكٛذاد يخزهفخ فٙ اٜد
 

 ( انذٔس انضب0996َٙ)       ػشاثّ   يإكذا ٔجٕثب فٙ جًهخ ٔاضجظ دشكخ أ(  ٣وُٕٞٞؼم )كٛف رجؼم انف -38

ّٖ اُؾنَ  ط/                                               َٝللا ٤َُوُُٞ

  ( انذٔس انضب0996َٙ)                   . فكٛف رؼشة انضًٛش انًُفظم ؟ ٔنًبرا ؟    ٗذاهل أنٕ لبل :    -39

 كذ انضًٛش انًسززش فٙ انفؼم ألض  أَّ ألرٕكٛذ نفظٙ ،  ط/                       

َٛب)لبل رؼبنٗ  -41 ْشَعب ُٓ  َٕ بَػِخ أ٣ََّب ِٖ اُغَّ َْ أَٗذَ   ٣َْغؤَََُُٞٗي َػ َٛب  ا٠َُِ ك٤ِ َشا ًْ ٖ ِر َٛب ِٓ َٜب ٘زَ ُٓ  َسثَِّي 

ب           َٔ ْْ ٣َ  أَٗذَ  اَِّٗ ُ ؤََّٜٗ ًَ َٛب  ٖ ٣َْخَؾب َٓ ِ٘زُس  َٛبُٓ ْٝ ُمَؾب ِْجَضُٞا ااِلَّ َػِؾ٤َّخً أَ َ٣ ْْ َٜب َُ َٗ ْٝ َّ ٣ََش   ٔل( انذٔس األ0997) ((ْٞ

 ال ػؾ٤خُْ ٣ِجضٞا ا،      ٗٔبا،    ٠ُ سثيا  ط/             ٚخ انكشًٚخدل ػهٗ أسبنٛت انزٕكٛذ فٙ اٜ
 

  ٔل( انذٔس األ0997)                 عٔبء اٌُلش ؽبؽجخ     كوذ رقجشد ؽز٠ الد ٓقطجش ّٖ عؼَِ ٧         -ٔٗ

               ُٔ  ٝهذ ا٤ُ٘شإ ُْ ٣ؾش   ٤ُذ اُز١ أ ٕ فبػ فبكؾٜب   ؿذا ا ّٖ ٤ُٝؼِ

 كٛف رشٖ انفشق ثٍٛ انفؼهٍٛ انًإكذٍٚ ثبنٌُٕ ؟ ٔيب انسجت ؟ -0

 ظبنّ ثٌُٕ انزٕكٛذ ارظبل يجبششيجُٙ الر -: ّٖ عؼَِ ٧ ط/

    ُٔ  انزٕكٛذ ارظبل يجبشش  يؼشة نؼذو ارظبنّ ثٌُٕ -: ّٖ ٤ُؼِ

 /يًزُغ ػٍ انزٕكٛذ ط                       الٌ( ة)غذا( فًب دكى رٕكٛذ انفؼم ؟نٕ اسزجذنُب )أ -2

  ٔل( انذٔس األ0997)                                     عٔؼذ ُٞ ٗبد٣ذ ؽ٤ب   ٌُٖٝ ال ؽ٤بح ُٖٔ ر٘بد١أ ُوذ -ٕٗ

 دشف رذمٛك -انالو الو انزٕكٛذ ، لذ : -نمذ : ط/                              :      ػشة يب رذزّ خظ أ -ٔ

 يش/انًخبطت يُكش نألط             :   يب دبنخ انًخبطت فٙ ضٕء انخجش انًزكٕس -ٕ

ب)لبل رؼبنٗ -ٖٗ َٓ َٝ  َٖ ْؼِغِض٣ ُٔ ْْ ثِ ْٗزُ اَل  ك٢ِ أَ َٝ بءِ  ك٢ِ ا٧َْْسِك  َٔ ْْ  اُغَّ ٌُ ب َُ َٓ َٝ  ْٖ ِٓ  ِ ِٕ َللاَّ ْٖ  ُدٝ اَل َِٗق٤شٍ  ِٓ َٝ  ٍّ٢ُِ َٝ)  

 ( انذٔس انضب0997َٙ)                                           دشف انضائذح دل ػهٛٓب راكشا انسجتجبء انزٕكٛذ ثبأل

 انذجبصٚخ  –يب  -( فٙ خجش اُجبء) ثٔؼغض٣ٖ ط/

 لزشَذ ثؼبطف ٔرالْب شجّ جًهخا سجمذ ثُفٙ ٔ -( : ال) ٝال ك٢ اُغٔبء   

 سجمذ ثُفٙ ٔرالْب َكشِ  -( :ٖٓ ) ٖٓ ٢ُٝ   

 لزشَذ ثؼبطف ٔرالْب شجّ جًهخسجمذ ثُفٙ ٔ ا   -:ٝال ٗق٤ش     

  ( انذٔس انضب0997َٙ) (  ٛال ُِخ٤شُشعَ ٣غ٤ئٚ أخٞٙ كال ٣شٟ ٗلغٚ أ كوذ ػغجذُ يبو ػهٙ )ع( : أللبل ا -ٗٗ
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 را رالْب فؼم يضبسعئدشف رمهٛم ،  ٤ًٞذكبدد اُزؾو٤ن ٝاُزأ ط/فبدد )لذ( ؟ ٔيزٗ رفٛذ غٛشِ ؟ أ٘ يؼُٗ أ
 

َْ٘ذُٙ )لبل رؼبنٗ  -٘ٗ ب ٧ََِؽٍذ ِػ َٓ َٝ  ْٖ ٍخ رُْغَضٟ ِٓ َٔ ِٚ ا٧َْْػ٠َِ ِْٗؼ ِٚ َسثِّ ْع َٝ ـَبَء  َف ٣َْشَم٠ ااِلَّ اْثزِ ْٞ ََُغ َٝ )  

 ٔلاأل ( انذٔس0998)         دشف انضائذح ك صٚبدرّ ثًب رؼشفّ يٍ ػاليبد األدل ػهٗ انذشف انضائذ ٔٔص -0

 سجمذ ثُفٙ ٔرالْب َكشِ -: ٖٓ ٗؼٔخٍ   /ط                  

 (٣شم٠)ة لسى يذزٔف فًب دكى رٕكٛذ انفؼم( ٔالؼخ  فٙ جٕا ُٝغٞف ٣شم٠را كبَذ انالو فٙ لٕنّ )ئ -2

 يًزُغ ػٍ انزٕكٛذ . نٕجٕد فبطم ثٍٛ الو انزٕكٛذ ٔانفؼم انًضبسع  ط/             ؟ نًبرا ؟ ٔ ثٌُٕ انزٕكٛذ
 

َٖ لبل رؼبنٗ ) -ٙٗ َش اَُِّز٣ ٌَ َٓ هَْذ  ٤ًؼب ِٖٓ َٝ ِٔ ُش َع ٌْ َٔ ُْ ِٚ ا ْْ كََِِِّ ِٜ   ٔلاأل ( انذٔس0998)                              (   هَْجِِ

 دبل يُظٕة ٔػاليخ َظجّ انفزذخ -:ع٤ٔؼبً  ط/ ػشة كهًخ )جًٛؼب( انٕاسدح فٙ انُض انكشٚى أ -0

             ( أ فٛخزهف أػشاة نفظخ )جًٛغ( ػٍ ع٤ٔؼٚ َّلل أٌُشُ شًٚخ )ٚخ انكَذ رفسش ْزِ اٜنٕ لهذ ٔأ -2

 ثضًٛش ٚؼٕد ػهٗ انًإكذ  برظبنٓرؼشة رٕكٛذ يؼُٕ٘ ال ،  َؼى  ط/؟ ى  فٙ انُض انكشٚى ؟ ٔن  ػشاثٓب أ
 

حُ  َُُٚ )لبل رؼبنٗ  -47 َٞ َُْؾنِّ  َدْػ َٕ   ا َٖ ٣َْذُػٞ اَُِّز٣ َٝ  ْٖ ِٓ  َُُٜ َٕ ِٚ اَل ٣َْغزَِغ٤جُٞ جَبِعوِ ُدِٝٗ ًَ ِٚ  ْْ ثَِؾ٢ٍْء ااِلَّ  ل٤َّْ ًَ 

             َٖ بكِِش٣ ٌَ ُْ ب ُدَػبُء ا َٓ َٝ  ۚ ِٚ ـِ َٞ ثِجَبُِ ب ُٛ َٓ َٝ بِء ٤َُِْجَُِؾ كَبُٙ  َٔ ُْ ٍٍ  ااِلَّ  ا٠َُِ ا   انضبَٙ انذٔس ( 0998)        ))ك٢ِ َماَل

 اُز٤ًٞذ  -ُٚ:  ط/                 خٛش يب فبئذرّ ؟ٙ انُض انكشٚى رمذٚى نًب دمّ انزأف -ٔ

 فٙ انُض انكشٚى طشائك نهزٕكٛذ ٔضذٓب ٔثٍٛ طٛغٓب  -ٕ

 ،نّ : رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش  ُٚ دػٞح اُؾن           ط/

 : رٕكٛذ ثبنمظش ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ -: ال ًجبعو ًل٤ٚال ٣غزغ٤جٕٞ ُْٜ ثؾ٢ء ا             

 رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ انجبء انضائذح نهزٕكٛذ-( :)انجبء ثجبُـٚ              

 رٕكٛذ ثبنمظش ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ  : ال ك٢ مالٍٝٓب دػبء اٌُبكش٣ٖ ا            

 (    ؽز٠ ٣جِؾ اُؾن اعِٚ فٔذاً  ػ٤ٌِْ ثبُقجش كبٕ اُؾ٤طبٕ ساًت فؼذرٚ كقٔذاً يبو ػهٙ )ع( )لبل األ -48

 انضبَٙ  ( انذٔس0998)                          رٕكٛذ انهفظٙ ط/                   خ ؟فبدرّ )طًذاً( انضبَٛيب انز٘ ئ

  انضبَٙ ( انذٔس0998)                           ال اُزٔغي ثبُٞدعجت ا الكٔب ٢ُ ؽل٤غ ػ٘ذ ؽغ٘ي ؿ٤شٙ   ٝ -49

  ٛخ نهجُسَبف/  ط                      :      ػشة يب رذزّ خظ أ               

ِٚ ََُْ٘غلًَؼب ثِبَُّ٘بِف٤َخِ )لبل رؼهٗ  -5 ْ٘زَ َ٣ ْْ َُ ْٖ الَّ َُئِ   ٔلاأل ( انذٔس0999)                                                ( ًَ

 ( يضبسع يإكذ ثبنٌُٕ يب دكى رٕكٛذِ؟ ٔنًبرا ؟ُ٘غلؼٖلٕنّ رؼبنٗ )           

 ، سجك ثمسى ٔانالو يزظهخ ثبنفؼم ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم ٔاجت انزٕكٛذط/                      
 

ٓب٤ٗ٘ب ٓبرا أ٣ٖ ٌٓبٜٗب ٓ٘ي ؟ٝخجشٗب ػٖ )أ٣ٜب اُـذ إ ُ٘ب أٓبال ًجبسا ٝفـبسا كؾذص٘ب ػٖ أٓبُ٘ب أ -50

  ٔلاأل ( انذٔس0999)                          (  ف٘ؼذ ثٜب ؟ ال ال فٖ عشى ك٢ فذسى ٝال رؾذص٘ب ؽذ٣ضب ٝاؽذا

 يب ًْب ؟ ٔيزٗ ٚإكذ انخجش نهًخبطت ثزنك ( جًهخ يإكذح ثًإكذٍٚ ٓبال ًجبسا)إ ُ٘ب أ -ٔ

 يشرا كبٌ انًخبطت يُكشاً نألرٕكٛذ ثبنمظش ،    ئ  -: ُ٘برٕكٛذ ثبنذشف  ،  -: ٕاط/                  

 /الٌ انًظذس يٕطٕفط            فبدح انًظذس رٕكٛذا ؟ئ( يب انًبَغ  يٍ رؾذص٘ب ؽذ٣ضب ٝاؽذا ال) -ٕ

ب ََُ٘ب)  لبل رؼبنٗ -52 َٓ َذ  ْٔ ْٖ  ثََ٘برِيَ  ك٢ِ هَبُُْٞا َُوَْذ َػِِ   انضبَٙ ( انذٔس0999)                                 ( َؽنٍّ  ِٓ
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 ثبنذشف انضائذ  -: ٖٓانالو   ٔ لذ .   -: ُوذ ط/ فٙ انُض انكشٚى جًهخ رٕكٛذاد دل ػهٛٓب يجُٛب َٕػٓب -ٔ

 يجزذأ يإخش يجشٔس نفظب يشفٕع يذال -:ؽنٍ  ط/                                 ػشة يب رذزّ خظ أ -ٕ

 ٔرنك الٌ انًخبطت يُكشاً نأليش ط/              كضش يٍ رٕكٛذ فٙ انُض انكشٚى م ٔسٔد أػه-ٖ

  انضبَٙ ( انذٔس0999)                       ُٞإ أُذاكؼخإ أداكغ ػٖ اُؼشام اُؼظ٤ْ ثٌَ أ هغٔذأرمٕل :  -53

بثؤ / ط                     كٛف رظٕؽ انؼجبسح جبػال )كم( رٕكٛذا يؼُٕٚب ؟ يؼهال     ُٞإ أُذاكؼخ ًِِّٜ

 ػشاةٚخزم انًؼُٗ ٔرزجغ انًإكذ فٙ األ ٔانًإكذ يؼشفخ ٔػُذ دزفٓب الٚؼٕد ػهٗ انًإكذ، ضًٛش ارظم ثٓب 
 

َِ اْدُػٞاْ )رؼب٠ُ لبل  -ٗ٘ ُُْؾْغ٠ََ٘  هُ آَء ا َٔ ب رَْذُػْٞا كََُِٚ ا٧ْع ّٓ َٖ أ٣َّبً  ـَ َٔ ِٝ اْدُػْٞا اُّشْؽ  انضبَٙ ( انذٔس0999) (  َللّاَ أَ

 يب     -:٣ب ٓبأ ط/                           فٙ انُض انكشٚى دشف صائذ دل ػهّٛ -ٔ

 ٓب فٙ انُض انكشٚى طشٚمخ نهزٕكٛذ ثغٛش انذشف انضائذ اسزخشجٓب ٔثٍٛ َٕػ-ٕ

 رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش -: ُٚ ط/                                                                 

    ٔلاأل ( انذٔس2111)                                                      رخق ُوذ فشف َللا ػ٘ي ؽشْٛ ال -٘٘

 ػُك ػُك  ط/                       ذ انذشف )ػٍ( انٕاسد رٕكٛذا نفظٛبككٛف رإ                           

دب َؿلُدًٞسا)لبل رؼبنٗ  -ٙ٘ ًٔ َٕ َؽ٤ِِ دب ًَ ِٙ ۚ اَِّٗدُٚ  ْٖ ثَْؼدِذ ِٓ ْٖ أََؽٍذ  ِٓ ب  َٔ ُٜ ٌَ َغ ْٓ ْٕ أَ ْٖ َصاَُزَب اِ َُئِ  ٔلاأل ( اندذٔس2111)(     َٝ

 إ ٗبك٤ٚ ؿ٤ش ػبِٓخ  -ٕ آغٌٜٔب :ا إ ؽشه٤ٚ ، -: ُٖئ ط/ خشٖفٙ انُض يشرٍٛ يٛض ادذًْب ػٍ األ ٌ(ٔسدد )ئ -ٔ

 فبػم يجشٔس نفظبً يشفٕع يذالً  -صائذح نهزٕكٛذ ، أدٍذ : -يٍ :ط/               ( ؟ٖٓ اؽذكٛف رؼشة ) -ٕ
 

جبثزدك ٌ ؟ ٔكٛدف رجؼهدّ يؼشثدب ؟ ػدضص أيدب دكدى رٕكٛدذ انفؼدم ثدبنُٕ ،  ثذ٢ٓ ٓغذ اُؼدشام ّٖ ًزجَ َٝللا ٧ -5٘

ٍ  ثذيٙ يجذ انؼشاقٔهللا أل ،       ٔاجت انزٕكٛذ  ط/     ّٛ ثبنزطجٛك ػه  ٔلانذٔس األ (2111)                كزجُ
 

دب)لبل رؼدبنٗ  -5٘ َٓ دٖ ِؽدْشىٍ  َٝ ِٓ دب  َٔ ِٜ ْْ ك٤ِ ُْْٜ٘ َُُٜد د ِٓ دب َُدُٚ  َٓ دٖ َٝ ٤ِٜدشٍ  ِّٓ َٕ  ظَ ْٖ أَِر د َٔ دلَبَػخُ ِػ٘دَذُٙ ااِلَّ ُِ اَل رَ٘لَدُغ اُؾَّ َٝ

ْْ هَدددددبُُٞا َػدددددٖ عَ اَِرا كُدددددضِّ  َؽزَّددددد٠ َُدددددُٚ  ِٜ دددددبَرا هُُِدددددٞثِ َُْؼِِددددد٢ُّ  َٓ َٞ ا ُٛددددد َٝ َُْؾدددددنَّ  ْْ هَدددددبُُٞا ا ددددد ٌُ ٍَ َسثُّ ج٤ِدددددشُ  هَدددددب ٌَ ُْ                                           ( ا

 ٔلاأل ( انذٔس2111)                    صًخ صالصخ يٕاضغ نهزٕكٛذ ػٍٛ اصٍُٛ يُٓب يخزهفٍٛ ٔثٍٛ َٕع كم يًُٓب

 ثبل انزؼشٚف انذاخهخ ػهٗ انخجش انمظش -: اُؼ٢ِ               يٍ انضائذح نهزٕكٛذ  ،  -: ٖ ظ٤ٜشٓ ط/         

       ثبنُفٙ ٔالسزضُبء انًفشؽ ثبنمظش انزٕكٛذ  -: رٕال ُٖٔ أٝال ر٘لغ اُؾلبػخ ػ٘ذٙ ا             

ًِلً )لبل رؼبنٗ -9٘ ِٚ َػب َِْذ َػ٤َِْ َِٜي اَُِّز١ ظَ ْٗظُْش ا٠َُِ اَُِ ا َٝ ُ هََّ٘ٚ ُ ب ََُُ٘ؾشِّ ِْ٘غلََّ٘ٚ ََُ٘ َّْ ِّْ َْٗغلًب ك٢ِ صُ َ٤ُْ    (   ا

                                                          ٔل ( انذٔس األ2111)                                                 اسزخشط يًب رذزّ خظ كم رٕكٛذ يجُٛب طشٚمزّ 

 رٕكٛذ ثبنًظذس -، َسفبً :  اُز٤ًٞذ ثبُؾشفٌَٕ انزٕكٛذ  -:ّٕ " اُز٤ًٞذ ثبُؾشف"الو انزٕكٛذ انالو  -: ُ٘٘غلّ٘ٚ ط/
 

ُ َػَِدد٠ ثََؾددشٍ لددبل رؼددبنٗ ) -ٓٙ ٍَ َللاَّ ددب أَٗددَض َٓ ددٖ اِْر هَددبُُْٞا  ِّٓ  َْ ْٖ  َؽدد٢ٍْء هُدد دد َٞعدد٠  َٓ ُٓ  ِٚ ٌِزَددبَة اَُّددِز١ َعددبَء ثِدد ُْ ٍَ ا أَٗددَض

َّ٘بِط رَْغَؼَُُِٞٗٚ  ًُٗٞسا ًُٛذٟ ُِِّ ٞاْ  َٝ ُٔ ْْ رَْؼَِ ب َُ َّٓ زُْ  ْٔ ُػِِّ َٝ ض٤ًِشا  ًَ  َٕ رُْخلُٞ َٝ َٜب  ْْ  هََشاِه٤َظ رُْجُذَٝٗ ًُ ال آثبُإ َٝ  ْْ ْٗزُ                     (     أَ

 انضبَٙ ( انذٔس2111)                                             فٙ انُض جًهخ رٕكٛذاد دل ػهٛٓب يجُٛب َٕػٓب  -ٔ

 ثبنذشف انضائذ -: الرٕكٛذ نفظٙ ، ٔ -: أٗزْ يٍ رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ، -:ٖٓ ؽ٢ء /ط                       

 ٔأ انجًبػخ فٙ انفؼم رؼهًٕا/ط                            ٍٚ انًؼطٕف ػهّٛ ؟ أثبؤكى ( اسى يؼطٕف ئ) -ٕ

  ٔلاأل ( انذٔس2110)                       فجشافجشا ػ٠ِ اُؾذائذ  -ٕ         فجشا  افجش ػ٠ِ اُؾذائذ  -ٔٙ



 ستاذ : مهند شاكر الطائًأعداد األ                                                                                                     00ٖٔٔٔٓ000ٓ

 
 

7ٕ 

 

 التفوق يف السادسحلة ر

   رٕكٛذ نفظٙ -: فجشاً  -2يفؼٕل يطهك يُظٕة ٔػاليخ َظجّ انفزذخ  ،  -: اً فجش ط/ػشة )طجشاً(     أ   
 

  ٔلاأل ( انذٔس2110)             أفبٗؼي أٗب ط/   ( رٕكٛذا نفظٛب فبٗؼيأكذ انضًٛش انًسززش فٙ انفؼم )أ -ٕٙ
 

  ول                                                                     األ (الدورٕٔٓٓ)مثاَّلأٌت لهم فً الناس أر نإما صبروا    من فتٌةدرهم هلل أعرب ما تحته خط: -ٖٙ

 زائدة للتوكٌد -: إن تمٌٌز مجرور لفظاً منصوب محالً  ، -: فتٌةزائدة للتوكٌد ،  -: من /ج               
 

َُ ًْ       ال ؽجزا أ٣ٖ فجشُ ُٔبك أ ّٖ علُ رؤ ال -ٗٙ   ٔل( انذٔس األ2110)                          بد ال ًبٗبٕٓ أ ٓ

 يؼشة ، يسُذ ئنٗ ٔأ انجًبػخ  ط/       و يؼشة ؟ ٔانٗ يبرا اسُذ ؟يجُٙ انفؼم انًضبسع أأ                  

  ( انذٔس انضب2110َٙ)                               ػشة انضًٛش      أ( ثٌُٕ انزٕكٛذ ٔرجؼضٞا  )الكذ انفؼم أ -٘ٙ

ّٖ  ط/                                                     ، انضًٛش انٕأ ٚؼشة فبػم ال رجؼضُ

  ( انذٔس انضب2110َٙ)                         ُئٖ ؿجزْ ػ٢٘ ُل٢ ًَ ُلزخ      ٣طَ ثذسث٢ ٖٓ ٓؾجزٌْ رًش -ٙٙ

 ٔالؼّ فٙ جٕاة لسى-: َُل٢ انالو يٕطئّ نهمسى   ، -: َُئٖط/           انٕاسدح فٙ انجٛذ يشرٍٛ  انالو ى  س -0

 يب دكى رٕكٛذ انفؼم انًضبسع ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا؟  -2

 /يًزُغ ػٍ انزٕكٛذ نٕجٕد فبطم ثٍٛ انالو ٔانفؼم انًضبسعط                                                   

  ٔل( انذٔس األ2112)                       ْٜ     ك٤ب سة هشة داس ًَ ؽج٤ت ؽجخ ًُِّ سٟ اُج٤ٖ ٣ؾٌٞٙ ا٧أ -5ٙ

 ػشاة )كم( انزٙ ركشسد يشرٍٛ فٙ انجٛذ انشؼش٘ يب أ

 ضبفخٔانضًٛش فٙ يذم جش ثبإل رٕكٛذ يؼُٕ٘ يشفٕع ٔػاليخ سفؼّ انضًخ ْٕٔ يضبف -:ًِْٜط/ 

 س ٔػاليخ جشِ انكسشح نّٛ يجشٔيضبف ئ -: ًَ      

ُْ أٝ) -5ٙ ُْ  أُوبُخهٍٞ ٌُْ ٛزٙ َللا أ٢ٗ ٧ ٣ ّٔ ػظْ أ رٗتٍ  ٖٓ ٌْٓ٘ اؽذٍ ػ٘ذ  ٝٓب اػِ                                                                                            ب ػ٘ذ١ ك٢ِ ٌُْٝ  اعزـلش َللآ

  ٔل( انذٔس األ2112)                                              جُٛب َٕػٓبفٙ انُض جًهخ رٕكٛذاد دل ػهٛٓب ي -ٔ

ُْ ٝ أط/                         ثبنذشف  ، -)انالو(: ه٧ٍٞثبنذشف ، -ٕ(:)ا٢ٗأ،  رٕكٛذ ثبنمسى -:َللا ٣

 رٕكٛذ ثبنمظش -: ٢ُثبنذشف انضائذ ،    -)يٍ(: ٖٓ رٗت                         

 صائذح نهزٕكٛذ -:ٖٓ ط/                                                           -:شة يب رذزّ خظ ػأ -ٕ

 انٕجٕة ط/             لٕل( ثٌُٕ انزٕكٛذدزفذ )أَٙ( يٍ انُض فًب رٕكٛذ انفؼم )أ نٕ-ٖ

 ٔل ( انذٔس األ21112)                                                          ُٞال عٞدْٛ ُْ ٗؼشف عج٤َ اٌُشّ -69

 َؼشف َذٍط/                  كذ انضًٛش انًسززش فٙ انفؼم )َؼشف( رٕكٛذا نفظٛب أ                        

  ( انذٔس انضب2112َٙ)                                   قت ٓززَُؽوبٕ ًالٛٔب ٓزؼت     ًٝالٛٔب ٓزؼاُؼب  -5ٓ

 م رنك ٚظخ أػشاثٓب رٕكٛذا يؼُٕٚب ػه ٔل السدح فٙ انشطش األ)كالًْب( انٕا

 ػشثٙ )يجزذأ صبَٙ (ال ًٚكٍ دزفٓب ٔنٓب يٕلغ أ ط/                                                      

َٖ )لبل رؼبنٗ -5ٔ ٤ِ٘ ِٓ ْئ ُٔ ْٞ َؽَشْفَذ ثِ َُ َٝ ضَُش اَُّ٘بِط  ًْ ب أَ َٓ َٝ  ِٚ ْْ َػ٤َِْ ب رَْغؤَُُُٜ َٓ َٝ  ِٓ ْٖ  َٖ ٤ ِٔ َِْؼبَُ ٌش ُِّ ًْ َٞ ااِلَّ ِر ُٛ ْٕ                                                              )أَْعٍش اِ

  ( انذٔس انضب2112َٙ)                                     صًخ صالصخ يٕاضغ نهزٕكٛذ اركش اصٍُٛ يخزهفٍٛ فٙ انطشٚمخ 

 ثبنذشف انضائذ ٖٓ -: ٖٓ اعش،   ف انضائذثبنذش)اُجبء( ثٔئ٤ٖ٘ٓ ط/            

 رٕكٛذ ثبنمظش -:  ال رًش ُِؼب٤ُٖٔإ ٛٞ ا                            

 ( انذٔس انضب2112َٙ)              ٣ٜٕٞ ؽؼت ٓٞؽذ اُقلٞف ٕآب  -ٕال عؾش ٓج٤ٖ       ٛزا ا ٕا -ٔ  -72
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 صائذح نهزٕكٛذ  -: إ -2َبفٛخ  ،  -: إ-ٔ  ط/                       ٔضخ انفشق ثٍٛ انزؼجٛشٍٚ رذزًٓب خظ   أ 
 

ِ َُوَذْ )  لبل رؼبنٗ -5ٖ ب هَبُُٞا رَبَّللَّ َّٓ زُْ  ْٔ   ٔل( انذٔس األ2113)                       (   ا٧َْْسكِ  ك٢ِ ِعْئَ٘ب ُُِْ٘لِغذَ  َػِِ

َزُِيَ )لبل رؼبنٗ          َٕ ٤َُِؤُْخزَ  ًِْذَٗب ًَ ب ًَ ب  َٓ ِِيِ  ك٢ِ أََخبُٙ  ٤ُُُِٞعَق  َٔ ُْ ِٖ ا    (  ِد٣

َّ٘بُٙ )ٔلبل رؼبنٗ         ٌَ َٕ  ك٢ِ كَؤَْع ِٚ َُوَبِدُسٝ َٛبٍة ثِ اَِّٗب َػ٠َِ َر َٝ  (  ا٧َْسِك 

 سثؼب ٔثٍٛ َٕػٓب ٔسدد انالو يشاد يزؼذدح  اسزخشط أ -0

 الو انًضدهمخ -:ُوبدسٕٝ: الو انجذٕد ،  خز٤ُؤ: دشف جش،  ٤ُٞعقالو انزؼهٛم،:ُ٘لغذ، الو انزٕكٛذ: ُوذ ط/

 انمسى ٔأفبد انزٕكٛذط/               فبد ؟(؟ ٔيبرا أربَّللسهٕة فٙ لٕنّ رؼبنٗ )يب َٕع األ -ٕ
                

ِٚ )لبل رؼبنٗ  -5ٗ ْْ ثِ ٍ   ٓب َُُٜ ٍْ ااِلَّ  ي  ِْ ِّٖ أِػ   ٔلاأل ( انذٔس2113)                                         (   رِّجبَع اُظَّ

 يٍ انضائذح نهزٕكٛذ     -: ٖٓ ػِْ ط/                                               زٕكٛذ ٔثٍٛ َٕػّ ػٍٛ ان
 

 ٔل ( انذٔس األ2113)                                  اعَ ٖٓ ثوب٣ب اُؼشة ٗذ    كوِذُ م أؾش٢ُُ٘ ٖٓ ارغؤ -5٘

  فمهُذ أَب ط/                       كذ انضًٛش انًزظم فٙ انشطش انضبَٙ رٕكٛذا نفظٛب أ
 

َْ ََُ٘ب)لبل رؼبنٗ  -5ٙ َٜ ٍ  كَ   ٔلانذٔس األ (2113)                                                         (      ُؽلََؼبءَ  ي 

 َكشح سزفٓبو ٔرالِثب سجك -: ٖٓ ط/ فٙ انُض انكشٚى دشف صائذ يب ْٕ ؟ ٔيبرا رؼشف ػٍ ششٔط صٚبدرّ ؟

َٜب )لبل رؼبنٗ   -55  َّٖ ثِ ُ٘ ِٓ ْْ آ٣َخٌ ٤َُُْئ ْٖ َعبَءْرُٜ ْْ َُئِ ِٜ بِٗ َٔ َذ أ٣َْ ْٜ ِ َع ٞا ثِبَّللَّ ُٔ أَْهَغ   ٔل( انذٔس األ2113)          (    َٝ

 يب دكى رٕكٛذ انفؼم انًضبسع ؟ ٔنًبرا ؟ -0

 يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم ارظبل يجبشش ٔانفؼم خيسجٕق ثمسى ٔانالو يزظه ٝاعت ،ط/                         

 ػشاة ٔانجُبء ؟ ٔنًبرا ؟انًضبسع انًإكذ ثبنٌُٕ يٍ دٛش األيب دبنخ انفؼم  -2

 نٕجٕد فبطم ثٍٛ ٌَٕ انزٕكٛذ ٔانفؼم انًضبسع،    يؼشةط/                                                      

ُْ٘ٚ ِسْصهًب َؽَغً٘ب)لبل رؼبنٗ  -78 ِٓ َسَصه٢َِ٘   ( انذٔس انضب2113َٙ)                                                   (  َٝ

 َّ يٕطٕف أل/ ط                            نى ٚفذ انًظذس)سصلبً( انزٕكٛذ                        

َ ثِبَُّ٘بِط ََُشءُ )لبل رؼبنٗ  -79 َّٕ َللاَّ ْْ اِ ٌُ بَٗ َٔ ُ ٤ُُِِن٤َغ ا٣ِ َٕ َللاَّ ب ًَ ب  َٓ َٝ ٌْ  انضبَٙ ( انذٔس2113)           ( ٌٝف َسِؽ٤

 ػٍ انضبَٛخ  كٛف رشٖ رنك ؟ ٔنٗ رخزهف انالو األ

ضٛغ /ط                                            )انًضدهمخ( الو انزٕكٛذ -:  ََُشُءٝفٌ ،    الو انجذٕد-: نٛ 

  ( انذٔس انضب2113َٙ)                           ٣ُٜٖٞ ُِنؼ٤ق ٝال رٌٖ ٗئٝٓب كبٕ اُؾضّ ٤ُظ ث٘بئْٝخَ ا -81

 / ركٍ أَذ ط                          )ركٍ ( رٕكٛذا نفظٛب  انضًٛشفٙ انفؼمكذ أ -ٔ       

 يجشٔس نفظبً يُظٕة يذالً  / خجش نٛسط                             ( ؟)ث٘بئْػشاة يب أ -ٕ       
 

  ( انذٔس انضب2113َٙ)                            ٝال رؼجذ اُؾ٤طبٕ َٝللا كبػجذا ٜب  ٣بى ٝا٤ُٔزبد ال روشثّ٘ ٝا -80

 ( خال انُبْٛ َّ يسجٕق ثطهت )ةألجبئض  ط/            يب دكى رٕكٛذ انفؼم )رمشة ( ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا؟  
 

ْْ )لدددبل رؼدددبنٗ  -28 ُْزَُٜ ْٖ َعدددؤَ َُدددئِ َٝ  ْٖ ددد ا٧َْسْ  َٓ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ددد دددذُ َخَِدددَن اُغَّ ْٔ َُْؾ َِ ا ُ هُددد َّٖ َللاَّ ْْ اَل  َك ٤ََُوُدددُُٞ ضَدددُشُٛ ًْ َْ أَ ِ ثَددد َّلِلَّ

 َٕ ٞ ُٔ ٤ذُ  ٣َْؼَِ ِٔ َُْؾ ـ٢َُِّ٘ ا ُْ َٞ ا ُٛ َ َّٕ َللاَّ ا٧َْسِك اِ َٝ اِد  َٝ ب َٔ ب ك٢ِ اُغَّ َٓ  ِ   ٔل( انذٔس األ2114)                            ( َّلِلَّ
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 يشح ؟ركشسد الو انزٕكٛذ يشرٍٛ  فًب َٕػٓب فٙ كم  -0

 انالو ٔالؼّ جٕاة نمسى  -: ٤ُوُٖٞنهمسى ،   انالو يٕطئّ -: ُئٖ ط/             

 انمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش -: ط/ َّلل    دل ػهٗ انزٕكٛذ ثبنمظش يجُٛب َٕػّ -2

ـ٢َُِّ٘                                                   ُْ َٞ ا  خهخ ػهٗ انخجشثضًٛش انفظم ٔال انزؼشٚف انذا -: ُٛ

َٜب)لبل رؼبنٗ  -38 َْ ك٤ِ ِٔ َِْ٘ب اْؽ ٍَّ  هُ ًُ  ْٖ ِٓ  ِٖ ِٖ اْص٤َْ٘ َع٤ْ ْٝ   ٔل( انذٔس األ2114)                                        (َص

ب)ٔلبل رؼبنٗ  َٓ َٝ  ُ ُْ َللاَّ ُٜ َٔ َٕ  ظََِ ٞ ُٔ ْْ ٣َْظِِ ْٗلَُغُٜ بُٗٞا أَ ًَ  ْٖ ٌِ َُ  (  جذاُج٤ي ؽوب ؽوب رؼ( ٔلبل انشسٕل )ص( )َٝ

 َٕاػٓب خزهفخ  اسزخشجٓب يجُٛب طشائمٓب ٔأسبنٛت رٕكٛذ يَفخ انزكش أفٙ انُظٕص أ

 ٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش ر-: ْٜٗلغَ أ ثبنُؼذ ثبنؼذد اصٍُٛ   ،   رٕكٛذ -: اص٤ٖ٘ ط/

 بالسىنضبَّٛ ( رٕكٛذ نفظٙ ثأ)ؽوبً نفبظ ،  ٔنٗ ( رٕكٛذ ثجؼض األ) األؽوبً                     

 ٔل( انذٔس األ2114)                                    اُو٘بػخ كٌ٘ض ال ٣ل٠٘ ٓبا رغبكشٝا ٗقؾجٌْ         ٓبا -84

 ُِز٤ًٞذ حة ٓب اُضائذ خُٔذؿٔا  ٌ ششطّٛأ -ٓب :اط/               ٔضخ انفشق ثٍٛ انزؼجٛشٍٚ   أ 

 دشف ششط ٔرٕكٛذ  -: ٓبا                                                           

 ٔل ( انذٔس األ2114)                        ثذإ ٝػوَ ٝدسْٛعجبثشح أ     ك٤ب ُي ٖٓ ػبٕ ُذ٣ٚ  رقبؿشد -85

 ٔل يب ْٕ ؟ ٔيبرا رؼشف ػٍ ششٔط صٚبدرّ ؟ صًخ دشف صائذ فٙ انشطش األ    

 سجك ثزؼجت ٔرالِ اسى َكشِ  -:ٖٓ  ط/                                                                 

 ( انذٔس انضب2114َٙ)                    ٕ ُٚ ٓضَ ٗؾجٚ     ثٞعٚ ًٞعٚ اُؾٔظ ٓب اُٝٔب راله٤٘ب هن٠ َللا -86

 نهزٕكٛذصائذح  ط/                    ٌ( انٕاسدح فٙ انُض يبرا ٚطهك انُذبح ػهٗ )أ -0

       ٝعٚ اُؾٔظ ط/ ًٔضَ                            دح صائذح نهزٕكٛذ كٛف رجؼم انكبف انٕاس -2

  ( انذٔس انضب2114َٙ)                            ٜب     ٝال رؼجذ اُؾ٤طبٕ َٝللا كبػجذ٣بى ٝا٤ُٔزبد ال روشثّ٘ ٝا -87

 (خانجبصي خثطهت )ال انُبَّْٛ يسجٕق ، أل عبئضط/      يب دكى رٕكٛذ انفؼم )رمشة ( ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا ؟
 

خٍ  )هبٍ رؼب٠ُ -88-0 َٔ ب َسْؽ َٔ َٖ  كَجِ ِّٓ  ْْ ْْ  هبٍ رؼب٠ُ ) -ٕ(   َللّاِ َُِ٘ذ َُُٜ ْٖ  ٤ََُْظ َُُٜ ال َؽل٤ِغٌ  ِٓ َٝ  ٌّ٢ُِ َٝ  ِٚ    ( ُدِٝٗ

 ( انذٔس انضب2114َٙ)                                                                  رخِ٘ب ٖٓ ٝاػع  اُِْٜ ال -3      

         ٖٓ-ٖال      ،      - ٕٓب       ،     -ٔ     ط /                          ػٍٛ انذشٔف انضائذح                

                                                                         

ٌُْشِرْك بِاهلّلِ َفَقْد َضلا )قال تعالى -89  ( اُذٝس اُضب٢ٕٗٗٓٓ)                                         (َضالََّلً َبِعًٌدا َوَمن 

َك اْلقُْرآَن َتنِزٌال(قال تعالى        ٌْ ْلَنا َعلَ ا َنْحُن َنزا  )إِنا

 ولماذا ؟  ؟فاد التوكٌدأٌهما أفً كل نص ورد مفعول مطلق ف 

 نه لم ٌضؾ ولم ٌوصؾألالتوكٌد فاد أ : تنزٌال ج/                             

   خشٖ فٙ انُظٍٛ اركشْب ٔثٍٛ َٕع كم يُٓب  أ  رٕكٛذاد ٔسدد -2

    ن(حرؾ مشبه بالفعلإتوكٌد بالحرؾ )  : نإ        )حرؾ تحقٌق( توكٌد بالحرؾ قد :   ج/            

 توكٌد لفظً بالضمٌر: نحن                                       

   ٔل(  انذٔس األ2115):                                                     رٙاألع انزٕكٛذ ٚمغ فٙ انمٕل  َٕاأ٘ أ -91

ّٔ أ رٗبٕ اص٘زبٕ ٝكْ ٝاؽذ ُزغٔغَ بٗٔب عؼَ ُي أر٤ٗي ٖٓ ك٤ي  كأاٗقق "              ب روٍٞ "    ًضش ٓ
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 رٕكٛذ ثبنُؼذ   -:  ٝاؽذ ، ص٘زبٕا                               رٕكٛذ ثبنمظش  -:ٗٔبا ط/                        

َٖ ) هبٍ رؼب٠ُ -09 َٓ ْٞ َؽبَء َسثَُّي ٥ََ َُ ْٖ ك٢ِ َٝ ٤ؼبً  َٓ ِٔ ْْ َع ُُِّٜ ًُ   ٔل( انذٔس األ2116)                             (ا٧َْْسِك 

( ْْ ٌُ َٞ اَُِّز١ َخَِوَ ُٛ  ْٖ ِٓ  َٜ َع ْٝ َٜب َص ْ٘ ِٓ  ََ َعَؼ َٝ اِؽَذٍح  َٝ ب ٣ََ٘ضَؿَّ٘يَ  ( )بَْٗلٍظ  َّٓ اِ َٝ  َٖ ِٕ َْٗضٌؽ كَبْعزَِؼْز ثِبَّلّلِ  ِٓ ٤ْطَب                          ( اُؾَّ

 َٕاػٓب خزهفخ  اسزخشجٓب يجُٛب طشائمٓب ٔأسبنٛت رٕكٛذ يَفخ انزكش أفٙ انُظٕص انكشًٚخ أ

 ثبنؼذد ٔادذ  رٕكٛذ ثبنُؼذ -ٝاؽذح :                   رٕكٛذ يؼُٕ٘ نفظخ كم  -: ًِْٜ    ط/

ب      رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش -: ٜٓ٘ب         ّٓ  رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ة يب انضائذح نهزٕكٛذ -: ()ٓبأ

 رٕكٛذ ثبنذشف ٌَٕ انزٕكٛذ -)ٌ ( : ٣ََ٘ضَؿَّ٘يَ                                                                     

اِ هبٍ رؼب٠ُ ) -29    ب َٝ َّٓ َّٖ خٍ  رُْؼِشَم َٔ ـَبَء َسْؽ ُْ اْثزِ ُْٜ٘ ْٖ  َػ ٤ُْغًٞسا ِٓ َٓ ال  ْٞ ْْ هَ َُُٜ َْ َٛب كَوُ  (َسثَِّي رَْشُعٞ

 ٔل( انذٔس األ2116)                                               يب دكى رٕكٛذ انفؼم ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا ؟   -0 

                                             انضائذح نهزٕكٛذ ٓبة  خنًذغًا خيسجٕق ثأٌ انششطٛألَّ   عبئض/ط                           

     خَٓب يٕطٕفألط/                        ال رؼذ )لٕال ( رٕكٛذا نفؼهّ يب انسجت ؟  -ٕ

 ٌ انزٕكٛذ فٙ يذم ثُٕ رظبنّاليجُٙ ػهٗ انفزخ يضبسع  فؼم/ط                      ػشة يب رذزّ خظ أ -ٖ

 ػشاةٌَٕٔ انزٕكٛذ ال يذم نٓب يٍ األ  يسززش ٔجٕثبً رمذٚشِ أَذ ضًٛشجضو ٔانفبػم                         
 

  ( انذٔس انضب2116َٙ)                       : ًال ًل٤ٚ ثبُٔؼشٝف ثؾش    ًَٝ فلبرٚ ػزة ع٤َٔلبل انشبػش  -93

 ػشاثٙأٌ ػُذ دزفٓب ٚخزم انًؼُٗ ٔنٓب يٕلغ أل ط/        انجٛذ ،نًبرا ؟  رؼذ)كال،كم ( رٕكٛذا فٙ ْزا ال -ٔ

                   اٌثبنًؼشٔف ثذش كالًْب ِبكف  ط/                                         اجؼم )كال( رٕكٛذا  -ٕ
 

ثددٚ ٝإ ػددذال  الاهبئٔددب  ػشؽددي ّٖ ٤ٓددش كددال رظددَ٘ اُؼددذٍ اُؼددذٍ أ٣ٜددب ا٧يددشاء  فمددبل :) َظددخ دكددٛى ادددذ األ -94

 ٔل (  انذٔس األ2117)                                     (   ٣ٔبصعٚ اُؾِْ عذ٣ش ثبٕ ٣ؾزذ ثٚ ؽٌْ ٣ٝغزوش ثٚ ػشػ 

 سبنٛت انزٕكٛذ فٙ انُض ٔاركش َٕع صالصخ يُٓبدل ػهٗ أ

 نزٕكٛذ)ٌ(انزٕكٛذ ثبنذشف ٌَٕ اّٖ رظَ٘ االسى   ،     رٕكٛذ نفظٙ ثزكشاس -:اُؼذٍ  ط/

 رٕكٛذ ثبنذشف انًشجّ ثبنفؼم -: إ ،ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ رٕكٛذ ثبنمظش -:ثٚ الاػشؽي هبئٔب  ّٖ كال رظَ٘  
 

ْْ ُسُعالً  )لبل رؼبنٗ  -59 ِٜ َِْ٘ب ا٤َُِْ أَْسَع َٝ  ََ ٤ضَبَم ث٢َِ٘ اِْعَشائ٤ِ ِٓ  ٔل (  انذٔس األ2117)                 (    َُوَْذ أََخْزَٗب 

  دشف رذمٛك هذ الو انزٕكٛذ  ،  اُالّ -: ُوذ  / ط   ٚخ انكشًٚخ طشائك نهزٕكٛذ دل ػهٛٓب صى ثٍٛ َٕع كم يُٓب ٙ اٜف -ٔ

 يفؼٕل ثّ يُظٕة ٔػاليخ َظجّ انفزذخ انظبْشح ػهٗ أخشِ   -سعالً :ط/          ػشة يب رذزّ خظ أ -ٕ
 

دكَِ  اؽدذ عدٞاى  ػٍ ٗدب ثٔدبدٓدب أ ٤ٓدشأ٣ٜدب ا٧يٛشا فمبل )يذح ادذ  األدثبء أ -97 ُٔ ؿ٤٘ز٘د٢ ػدٖ اُخِدن ١ هدذ أشُ ؼ

  ( انذٔس انضب2117َٙ)  ( ػ٠ِ ٓٞدري دٕٝ اُ٘بط ّٕ هزقشَ  ا٤ُي اٗوطبػب ٝ ٧ ٕ اٗوطغَ َٝللا ا ثٌشٓي كؾن ػ٠ِّ 

 سبنٛت رٕكٛذ  دل ػهٗ صالصخ يُٓب ٔثٍٛ طشائمٓبفٙ انُض أ -ٔ

 رٕكٛذ ثبنذشف  -: هذ ، انزٕكٛذ ثبنمسى   -: ، ٔهللا ُش١َُؼٔ)انجبء( انزٕكٛذ ثبنذشف انضائذ  ،   -: ثٔبدػٍ  ط/      

 رٕكٛذ ثبنذشف  -ٕكٛذ :زانالو ، ٌَٕٔ ان -: ّٕ هزقشَ ٝال            رٕكٛذ ثبنًظذس  ،  -: ٗوطبػبً ا           

 ؟ ( ٓب ؽٌْ ارقبٍ إُ٘ٞ ثبُلؼَ ؟ ُٝٔبرا ّٕ ك٢ )الهزقشَ  -ٕ

 رظبل يجبشش ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم خ اظهيمذس ثمسى ٔانالو يز -:ٝاعت ط/               



 ستاذ : مهند شاكر الطائًأعداد األ                                                                                                     00ٖٔٔٔٓ000ٓ

 
 

7ٙ 

 

 التفوق يف السادسحلة ر

 

  ٔل( انذٔس األ2118)    : َٕاػٓبيخزهفخ اسزخشجٓب يجُٛب طشائمٓب ٔأسبنٛت رٕكٛذ  فٙ انُظٕص اٜرٛخ  أ -95

َٖ ) هبٍ رؼب٠ُ ٤ ِٔ ُْ اُظَّبُِ بُٗٞا ُٛ ًَ  ٌِٖ َُ َٝ  ْْ َ٘بُٛ ْٔ ب ظََِ َٓ َٜب( ) َٝ ََ ك٤ِ َشاِد َعَؼ َٔ َِّ اُضَّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ  ِٖ ِٖ اْص٤َْ٘ َع٤ْ ْٝ  (  َص

 ( ٝهبٍ اُ٘ج٢ )ؿ()ٝاُز١ ٗلظ ٓؾٔذ ث٤ذٙ ٓب ثؼذ أُٞد ٖٓ ٓغزؼزت

 رٕكٛذ ثبنمظش ثأل انزؼشٚف   -: اُظب٤ُٖٔ ، كذ انضًٛش انًزظم انًُفظم أ رٕكٛذ نفظٙ  ثبنضًٛش -:ْٛ  ط/

   ٖٓٝ  َِّ  رٕكٛذ ثبنُؼذ ثبنؼذد أصٍُٛ -: أص٤ٖ٘  ، رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش    -: اُضٔشاد عؼَ ً

 ٕكٛذ زرٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ة يٍ انضائذح نه -( :ٖٓ) ٖٓ ٓغزؼزت  ،رٕكٛذ ثبنمسى   -: ٝاُز١ ٗلظ ٓؾٔذ     
ِٖ  ٣َْغؤََُُٞٗيَ )رؼب٠ُ هبٍ -99 َٕ  اُغَّبَػخِ  َػ َٛب أ٣ََّب ْشَعب ُٓ  َْ ب هُ َٔ َٜب اَِّٗ ُٔ ِْ َٜب الَ  َسث٢ِّ ِػ٘ذَ  ِػ َٜب ٣َُغ٤ِّ ْهزِ َٞ َٞ  االّ  ُِ   انضبَٙ انذٔس( 2118)(ُٛ

ب  -0/ ط                                         -:   دل ػهًٛٓب ثبنمظش رٕكٛذاٌ   فٙ انُض انكشٚى َٔ     اَِّٗ

َٜب الَ  -2                                                                                                       َٜب ٣َُغ٤ِّ ْهزِ َٞ َٞ  االّ  ُِ ُٛ 

ب ٣ََ٘ضَؿَّ٘يَ )لبل رؼبنٗ   -ٓٓٔ َّٓ اِ َٝ  َٖ ِٕ َْٗضٌؽ كَبْعزَِؼْز ثِبَّلّلِ  ِٓ ٤ْطَب ا )(   اُؾَّ ْْ َػًذّ ب َٗؼُّذ َُُٜ َٔ ْْ اَِّٗ ِٜ  ( كاََل رَْؼَغَ َػ٤َِْ

َٜشْ )           َْ كاَل رَْو ٤َُْز٤ِ ب ا َّٓ َ   ( انذٔس انضب2118َٙ)                                                                (      كَؤ

 َٕاػٓب يخزهفخ اسزخشجٓب يجُٛب طشائمٓب ٔأسبنٛت رٕكٛذ فٙ انُظٕص انكشًٚخ أَفخ انزكش أ

ب ط/ ّٓ ّٕ انزٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ة يب انضائذح نهزٕكٛذ  ،  -)يب( : أ  انزٕكٛذ ثبنذشف ثٌُٕ انزٕكٛذ -( :٣٘ضؿ٘ي)

با رٕكٛذ ثبنًظذس ، -: ػذاً ش ة ئًَب  ،  رٕكٛذ ثبنمظ -: اّٗٔب  ب دشف ششط ٔرٕكٛذ -: ّٓ  رٕكٛذ ثبنذشف ة أي 
 

 ( انذٔس انضب2118َٙ)      ػذاءا٧  خٝرٜٕٞ ؿ٤ش ؽٔبر    ػ٠ِ اُلز٠  ًَ اُؾٞادس هذ رٔش :لبل انشبػش-ٔٓٔ

 ال " كم "رٕكٛذاً يؼُٕٚبً ػهم رنك،ٔكٛف رجؼهٓب كزنك

 ٓب لذ رًُش ػهٗ انفزٗ (ػشاثٙ  ،) انذٕادُس كه  ٓب يٕلغ أَٓب نى رسجك ثًإكذ ٔنأل /ط                             

 َٕاػٓبيخزهفخ اسزخشجٓب يجُٛب طشائمٓب ٔإٔكٛذ رسبنٛت فٙ انُظٕص اٜرٛخ أ-ٕٓٔ

الِِمٌنَ لبل رؼبنٗ )    ٔل األ ( انذٔس2119)                                      (          َوَما َظلَْمَناُهْم َولَِكن َكاُنوا ُهُم الظا

ِٖ )لبل رؼبنٗ  ِٖ اْص٤َْ٘ َع٤ْ ْٝ َٜب َص ََ ك٤ِ َشاِد َعَؼ َٔ َِّ اُضَّ ًُ  ْٖ ِٓ َٝ ) 

 ( ٝاُز١ ٗلظ ٓؾٔذ ث٤ذٙ ٓب ثؼذ أُٞد ٖٓ ٓغزؼزتلبل انُجٙ )ص( )

 زؼشٚف رٕكٛذ ثبنمظش ثأل ان -: اُظب٤ُٖٔكذ انضًٛش انًزظم، انًُفظم أ رٕكٛذ نفظٙ  ثبنضًٛش -:ْٛ  ط/

   ٖٓٝ  َِّ  رٕكٛذ ثبنُؼذ ثبنؼذد أصٍُٛ -: أص٤ٖ٘  ، رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش    -: اُضٔشاد عؼَ ً

 ٕكٛذزرٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ة يٍ انضائذح نه -( :ٖٓ) ٖٓ ٓغزؼزت   ،رٕكٛذ ثبنمسى    -: ٝاُز١ ٗلظ ٓؾٔذ  
 

 ٔلاأل( انذٔس 2119)                                        يب رذزّ خظ رٕكٛذ نفظٙ ثٍٛ َٕع نهفع انًكشس  -ٖٓٔ

 سثؼخ ػ٠ِ اُغشاػ ؤث عٞد١     ػ٤ٖ عٞد١ ػ٘ذ ًَ فجبػ  ٣ب

 سث٢ خبُن اُقٞس  عجؾبٕ عجؾبٕ   عزبس هِذ ُٜب  ُٔب رجذد ٖٓ ا٧

  ٓب ث٢٘٤ ٝث٤ْٜ٘ ؽزبٕ ؽزبٕ

 ثبسى انفؼم  -: ؽزبٕثبالسى   ،    -:عجؾبٕ ثبنجًهخ انفؼهٛخ ،   -:عٞد١ ط/       

ٌٖ )هبٍ رؼب٠ُ -ٓٔٗ ُؽٌٞس ِػ٤ َٝ  ِٕ ُٞ٘ ٌْ َٔ ُْ ٍِ اُُِّْئُُِئ ا ضَب ْٓ ؤَ ٍَ ٣َب ث٢ََِّ٘ اَل رَْذُخُِٞا)(ًَ هَب َٝ  ْٖ اْدُخُِٞا ِٓ َٝ اِؽٍذ  َٝ ْٖ  ثَبٍة  هَخٍ  ِٓ زَلَشِّ ُٓ اٍة  َٞ                                        أَْث

  ٔل( انذٔس األ2119)                       را ٓب رجذ ػٖ ٠ِ٤ُ رزٞةا   هِت أ٢ٗ اُغذ ٝػذر٢٘  ٣بلبل انشبػش : 
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 َٕاػٓبيخزهفخ اسزخشجٓب يجٛزب طشائمٓب ٔأسبنٛت رٕكٛذ فٙ انُظٕص أَفخ انزكش أ

 رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ ة يب انضائذ نهزٕكٛذ  -: ٓب ،  ف انضائذ انكبف انضائذ نهزٕكٛذ شرٕكٛذ ثبنذ -: ٓضبًٍؤ ط/

                                        رٕكٛذ ثبنذشف ئٌ دشف يشجّ ثبنفؼم  -:أ٢ٗ )إٔ(   رٕكٛذ ثبنُؼذ ثبنؼذد ٔادذ       -: ٝاؽذ          

ا لََنْحُن ُنْحًٌِ َوُنِمٌُت َوَنْحُن اْلَواِرُثونَ  )    لبل رؼبنٗ-٘ٓٔ   ٔل( انذٔس األ2119)                            (   إِنا

ٌَ )رؼبنٗ  ٔلبل ثَْذ ُسُع زِّ ًُ ثَُٞى كَوَْذ  زِّ ٌَ ُ٣ ْٕ اِ َٝ  ْٖ ٞسُ  هَْجِِيَ  ِٓ ُٓ ِ رُْشَعُغ ا٧ُْ ا٠َُِ َللاَّ َٝ  )  

 سهٕثب رٕكٛذ ثبنمظش ػًُٛٓب ٔاركش طشٚمخ كم يًُٓب فٙ انُظٍٛ انكشًٍٚٛ أ

 ذٚى يب دمّ انزأخٛش انمظش ثزم -: ٠ُ َللا رشعغا     ػهٗ انخجش  خانمظش ثبل انزؼشٚف انذاخه -: اُٞاسصٕٞ ط/

ْٖ أََٗغ٤ْزََ٘ب)لبل رؼبنٗ -ٓٔٙ ْٖ  َُئِ ِٓ  ِّٖ ٌَُٗٞ ََُ٘ ِٙ َٖ  َِٛز ِٓ  َٖ ًِِش٣ ب  ( الدور الثانً 7ٕٓٓ)                             ( اُؾَّ

 بنون التوكٌد معلال  (بٌن حكم توكٌد الفعل ) نكوننَّ   

 والفعل مثبت ودال على المستقبل ومتصلة الالم  نه مقدر بقسم أل -:جب التوكٌد اوج/     
 

  الثانً ر( الدو7ٕٓٓ)         كلكرٌم المأنال به لطوى  وأظله     حتى أاعلى  بٌتأ ولقدقال الشعر : -0ٓٔ

 ممتنع عن التوكٌد الن الفعل ماضً ج/               ما حكم توكٌد ما تحته خط بنون التوكٌد ؟ ولماذا ؟
  

 الدور الثانً( 7ٕٓٓ)      ع مسدداَّل سمهري  حملته   فزٌن  معروضا وراأنا إوما  قال المتنبً :  -8ٓٔ

 مبٌنا حكم التقدٌم    مقصورا على المبتدأ الخبر على  الخبر  اجعل فً النص السابق  قصر المبتدأ -ٔ
 ، ٔاجت انزمذٚى          )ألٌ انخجش يمظٕس ػهٗ انًجزذأ ( ٓب عٜٔش١ االّ أٗب ج/               

 ي التعبٌرٌن ابلػ داللة على المعنى ؟ ولماذاً المعنى  فً حالتً التقدٌم والتأخٌر ؟وأالفرق ف ما -ٕ
 زذأ فمذ لظش انخجش ػهٗ انًج اُضب٤ٗخرؼشٚف ثشخظّ ٔ ٠ُٝ٧ا  ًال اُغِٔز٤ٖ أكبدد اُز٤ًٞذط/              

 دالنّ لٕٖٔفّٛ يجبنغخ فٙ انزٕكٛذ ْٕٔ أ                                    

ِٕ لبل رؼبنٗ  ) -0ٔٓ ٣ْزُٞ اُضَّ َٝ  ِٖ َٖ  اُز٤ِّ ِٖ   هُِٞس ِع٤ِ٘٤ ٤ ِٓ ُْجََِِذ ا٧َْ ََٛزا ا َٝ   ٍْ ٣ِٞ ِٖ رَْو َٕ ك٢ِ أَْؽَغ َْٗغب َّْ   َُوَْذ َخَِْوَ٘ب ا٩ِْ صُ

 َٖ ََ َعبك٤ِِِ ْْ أَْعٌش ؿَ   َسَدْدَٗبُٙ أَْعلَ بَُِؾبِد كََُِٜ ُِٞا اُقَّ ِٔ َػ َٝ ُ٘ٞا  َٓ َٖ آَ ٍٕ ااِلَّ اَُِّز٣ ُٞ٘ ْٔ َٓ ِٖ    ٤ُْش  ٣ ثَُي ثَْؼُذ ثِبُذِّ زِّ ٌَ ب ٣ُ َٔ   كَ

  َٖ ٤ ِٔ ًِ َُْؾب ِْ ا ٌَ ُ ثِؤَْؽ        رًٓٛذ٘( 2101)   ثمة توكٌدات فً النص الكرٌم استخرج ثالثة منها مختلفات ( أ٤َََُْظ َللاَّ

ِٖ  ج/                  قد توكٌد بالحرؾ   الالم  و -: ُوذ                        توكٌد بالقسم  -: ٝاُز٤

ِْ توكٌد بالقصر                              -: ُْٜ                   الباء توكٌد بالحرؾ الزائد -: ثب ؽٌ

 جها مبٌن طرائقها وأنواعها رأسالٌب توكٌد مختلفة ، أستخ ةتٌفً النصوص الكرٌمة اآل -ٓٔٔ

ب )قال تعالى     ًٔ ٤ِِ ٌْ َُٓٞع٠ رَ  ُ َْ َللاَّ َِّ ًَ ا ()  َٝ ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ َما اْلَح  ولاأل الدور( ٕٓٔٓ)                ( لَِعب  َولَْهو   أَنا

ْ٘ذَ  )     ًُ ك٤َّْز٢َِ٘  َٞ ب رَ َّٔ َ ذ   كََِ ْْ  أ  ِٜ ه٤َِت َػ٤َِْ ُْ )  ( .اُشَّ ََٗقُشْٝا أَُُٝـئَِي ُٛ َّٝ ْٝا  َٝ َٖ آ اَُِّز٣                                         (  اْلُمْؤِمُنوَن َحًقّا َٝ

 توكٌد بالقصر بإنما  ،  -:  اإنم                                             توكٌد بالمصدر  -: تكلٌماً    ج/

  المتصل  ركد الضمٌوكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل الذي أت -:  أنت       

 توكٌد بالقصر بضمٌر الفصل  -: هم   ل التعرٌؾ الداخلة على الخبر توكٌد بالقصر ب أ -: الرقٌب     

 لفاظتوكٌد ببعض األ -:   حقاً      ل التعرٌؾ الداخلة على الخبر توكٌد بالقصر ب أ -:المؤمنون

 ول األ الدور( ٕٓٔٓ)  فلٌس له ما عاش منه مصالحا المرء لم ٌكفف عن الناس شره   ذإ:قال الشاعر-ٔٔٔ

 عاش هو ج/                                  كد الضمٌر المستتر فً الفعل )عاش( توكٌدا لفظٌاأ
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ْْ )قال تعالى-ٕٔٔ ُْزَُٜ ْٖ َعؤَ َُئِ َٝ   ٍ َٕ  ي  ٞ ُٔ ْْ اَل ٣َْؼَِ ضَُشُٛ ًْ َْ أَ ِ ثَ ُذ َّلِلَّ ْٔ َُْؾ َِ ا ُ هُ َّٖ َللاَّ ا٧َْْسَك ٤ََُوُُُٞ َٝ اِد  َٝ ب َٔ                                                           (َخََِن اُغَّ

 ول( الدور األٕٓٔٓ)                   عراب ؟ ولماذا ؟ التوكٌد من الباء واألما حالة الفعل المؤكد بنون  -ٔ

 صال مباشرتوكٌد بالفعل المضارع اتلعدم اتصال نون المعرب ج/                   

 واقعة جواب لقسم : ولُنّ لٌَق وطئة للقسم  ، م -: ئنلَ ج/    تكررت الالم مرتٌن فما نوعها فً كل مرة ؟ -ٕ
 

 ( الدور الثانًٕٓٔٓ)    نواعها مختلفة استخرجها مبٌنا طرائقها وأسالٌب توكٌد تٌة أفً النصوص اآل-ٖٔٔ

َْ  هَبُُْٞا ُعْجَؾبَٗيَ )قال تعالى ِْ ُْ  الَ ِػ ٤ٌِ َُْؾ ُْ ا َُْؼ٤ِِ زََ٘ب اََِّٗي أََٗذ ا ْٔ ب َػَِّ َٓ ٍَ ) (ََُ٘ب ااِلَّ  ـَبكِ ب َسثَُّي ثِ َٓ َٝ َٕ ُِٞ َٔ ب ٣َْؼ َّٔ  ( َػ

  ب ال النافٌة للجنس       لفاظتوكٌد ببعض األ    -: علمَ  َّل ج/

 بان الحرؾ المشبه بالفعل              توكٌد بالحرؾ      -:انك       

 كد الضمٌر المتصل بالضمٌر المنفصل الذي أ               وكٌد لفظً ت    -: نتأ      

 بال التعرٌؾ الداخلة على الخبر             توكٌد بالقصر    -: العلٌم     

 الزائد للتوكٌد بالباء الزائدة للتوكٌد    التوكٌد بالحرؾ -)الباء(: بغافل       
 

  الثانً ( الدورٕٓٔٓ)       حسنت لً وجبرتنً   وانك للقلب الكسٌر لجابرأ ي قدعمرُ لَ قال الشاعر : -ٗٔٔ

 ن(  ،  لجابرلَعمُري ،  قد  ،  انك)إ  ج/                      عٌن اثنٌن منها  ثمة توكٌدات فً البٌت 
 

َّٕ َػَزاَة َسثِّيَ )قال تعالى  -ٔٔ٘ هٌِغ   اِ
 َٞ ب َُ َّٓ ٖ ِٓ آُء  َداكِغٍ  َُُٚۥ  َٔ ُٞس ٱُغَّ ُٔ َّ رَ ْٞ ا ٣َ ًس  ْٞ   الثالث ( الدورٕٓٔٓ)        ( َٓ

 مبٌنا ثالثة منها مختلفات موضحا  نوع كل منها تدبر التوكٌدات  الواردة فً النص الكرٌم 

 الم التوكٌد المزحلقة ب توكٌد بالحرف -)الالم(:لواقع    بان الحرؾ المشبه بالفعل توكٌد بالحرف -: نإ ج/

  توكٌد بالمصدر -:مورا      ب من الزائدة للتوكٌد  بالحرف الزائدتوكٌد  -: من   
 

ب أََٗبْ ثِجَبِعٍو ٣َِذ١َ ا٤ََُِْي ٧ََْهزَُِيَ َُئِٖ ثََغطَذ اِ قال  تعالى) -ٙٔٔ َٓ   الثالث ( الدورٕٓٔٓ)         (٢ََُّ ٣ََذَى ُِزَْوز٢َُِِ٘ 

 موطئة للقسم     ج/                                    ماذا نسمً الالم فً )لئن( ؟
 

ِ  )(  اْلَجاِهلٌِنَ  ِمنَ  َفالَ َتُكوَننا )قال  تعالى  -5ٔٔ َٕ  رَبَّللَّ ْْ رَْلزَُشٝ ْ٘زُ ًُ ب  َّٔ َّٖ َػ   ولدور األ( الٕٔٔٓ)    (    َُزُْغؤَُُ

 ٌتٌن الكرٌمتٌن ؟ وضح ذلك مبٌنا السبب وكٌد الفعل المضارع بالنون فً اآلما حكم ت -ٔ

  ةنه مسبوق بطلب بال الناهٌالتوكٌد أل جائز -: نّ تكونَ  فال  ج/

          َّٖ  الم متصلة بالفعل والفعل مثبت ودال على المستقبل لم اواقع جواب لقس واجب -:َُزُْغؤَُُ

  واو الجماعة فً الفعل تسألن/ج                           ٌة الثانٌة لمحذوؾ فً اآلدل على الضمٌر ا -ٕ
 

ُٜ رؼب٠ُ )قال  -7ٔٔ ب آَر٤َْزَ َٔ َٖ ثِ ٣َْشَم٤ْ َٝ  َّٕ اَل ٣َْؾَض َٝ  َّٖ ْٕ رَوَشَّ أَْػ٤ُُُٜ٘ َّٖ َرَُِي أَْد٠َٗ أَ ُُِّٜ ًُ  ول ( الدور األٕٔٔٓ)    (  َّٖ 

 ن )كلهَن( وردت فً النص الكرٌم مرفوعة توكٌد معنوي دل على المؤكد علما إهن ( )كل  

َٖ نون النسوة فً الفعل  ج/  ٣َْشَم٤ْ

 ول( الدور األٕٔٔٓ)                    من ذا الذي ترضى سجاٌاه كلُّها   كفى المرَء أن تعد معاٌبه  -7ٔٔ

  فً النص توكٌد دل علٌه ذاكراً أعرابه    
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 ضافة لهاء ضمٌر فً محل جر باإلتوكٌد معنوي مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضاؾ وا -: كلُّها ج/
 

ْٗظُشْ هبٍ رؼب٠ُ ) -ٕٔٓ ا َّْ  ا٠َُِ َٝ ُ صُ هََّ٘ٚ ًِلبً ََُُ٘ؾشِّ ِٚ َػب َِْذ َػ٤َِْ َِٜي اَُِّز١ ظَ ِّْ  اَُِ َ٤ُْ ُ ك٢ِ ا ِْ٘غلََّ٘ٚ  ( َْٗغلبً  ََُ٘

 ( الدور الثانً ٕٔٔٓ)                                           استخرج مما تحته خط كل توكٌد مبٌنا طرٌقته  

 توكٌد بالمصدر -: نسفاً  ،      توكٌد بالحرؾ  -:)ّن(لَننسفناه،       توكٌد بالحرؾ( الالم)لَننسفناه ج/     
 

  ( الدور الثانًٕٔٔٓ)     لى الندمعقباه إ مقتدرا     فالظلم ترجعُ  ذا ما كنتَ إ نّ تظلمَ  َّلقال الشاعر :  -ٕٔٔ

 ؟ مَ (ولِ  نّ ما نوع )ال( ؟ وما حكم توكٌد الفعل )تظلمَ 

  نه مسبوق بطلبٌة جازمة حكم توكٌد الفعل جائز ألال ناهج/            

 ( الدور الثانً ٕٔٔٓ) ا موجع مات واحدهننً   ولٌلى كالنإلى هللا أشكو َّل إلى الناس إ: قال الشاعر -ٕٕٔ

 توكٌد بالقصر بتقدٌم ما حقه التأخٌر -: شكوإلى هللا أ ج/             هفً البٌت توكٌد بالقصر وضح       
 

 إن الحَق لَمنتصُر وَّل شَك ، وأما الباطلُ فمندحر ٌقٌناً  -ٖٕٔ

  ( تمهٌدئٕٕٓ)                                    ثمة طرائق مختلفة  للتوكٌد دل علٌها موضحا  نوعها     

 )الالم( توكٌد بالحرؾ بالم التوكٌد المزحلقة لَمنتصرُ  لحرف المشبه بالفعل ،  با توكٌد بالحرؾ -: إن ج/

 توكٌد بالحرؾ ب أّما الشرطٌة -: أمالنافٌه للجنس  ،   توكٌد ببعض األلفاظ بال أ -: وَّل شكَ            

 لفاظتوكٌد ببعض األ -: ٌقٌناً             
 

 ول  األ (الدورٕٕٔٓ)          والشطرُ  ذا أسمها منكأود اللواتً      لسانً وعٌنً والفؤاد وهمتً   -ٕٗٔ
               ولكن لشعري فٌك من نفسه شعرُ      نا وحدي قلُت ذا الشعَر كله وما أ      
 ولكن بدا فً وجهه نحوك البشرُ  اذا الذي فٌه من الحسن رونقاً    وم      
 عالُم         بأنك ما  نلت الذي ٌوجب القدرُ لَ وإنً  ولو نلت السماء        

 ول توكٌدا معنوٌا أكد الشطر األول من البٌت  األ -ٔ
 عزٌزات..الخ( وشافعات أ وعامتها( أ جمٌعها أو )وٌجوز صارماتكلٌّها  عٌنً والفؤاد وهمتًلسانً و ج/ 
 

 عرابه كد )كله( فً البٌت الثانً وألى مؤدل ع -ٕ
 شارة مبنً على السكون فً محل نصب مفعول به اسم أشارة )ذا( أسم اإل-: ذا ج/            

 "؟ وحدي " لعالمُ عراب " أ ما  -ٖ
 ةضافضاؾ والضمٌر الٌاء فً محل جر باإلوهو محال منصوب وعالمة نصبه الفتحة  -:وحدي ج/
 عراب وكٌد المزحلقة ال محل لها من األتالالم الم ال -: لَعالمُ     
 خبران مرفوع وعالمة رفعه الضمة -( :لمُ اع)  
  

 ولألا (الدورٕٕٔٓ) اللحم والعظما ن تسكنَ أ ن نفوسهم    بها انفُ أقوم ك وانً لمنقال الشاعر:   -ٕ٘ٔ

 المشبه بالفعل  توكٌد بالحرؾ بأن الحرؾ -:ن()إ نًأج/                  وضحهما فً النص توكٌدان أ 
 توكٌد بالحرؾ بالم التوكٌد المزحلقة  -: لمن                                                       
 

  ول( الدور األٕٕٔٓ)                              ما تحته خط توكٌد لفظً  بٌن نوع اللفظ المكرر      -ٕٙٔ
 ان دعً استجابا  من ٌدنو وترجو     مودته و خوكأخوك أ -ٔ
 كسرت خاطري   اذهبًاذهبً  -ٖ   رب تنال المأ  بالمثابرةبالمثابرة  -ٕ
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   ٌن القرونأٌن القرون أٌن أباؤنا وأباؤنا قبل     وأ -ٗ
             ةٌبالجملة االسم -: ٌن القرونأ ،  ةبالجملة الفعلٌ -:،اذهبً  بالحرؾ جر -:بالمثابرة ،باالسم  -:خوكأ ج/
 

بقال تعالى ) -5ٕٔ َٓ َٝ  ْٖ ِٚ ااِلَّ  ك٢ِ َداثَّخٍ  ِٓ اَل هَبئٍِش ٣َِط٤ُش ثَِغَ٘بَؽ٤ْ َٝ ْْ ا٧َْْسِك  ٌُ ضَبُُ ْٓ ٌْ أَ َٓ ب   أُ ْهَ٘ب َٓ ٌِزَبة  ك٢ِ كَشَّ ُْ  ا

       ْٖ َّْ   َؽ٢ْء ِٓ َٕ  ا٠َُِ صُ ْْ ٣ُْؾَؾُشٝ  ول  األ الدور (ٕٕٔٓ)                                                  (          َسثّٜ
 لى ربهمإ  ج/                         خٌر دل علٌهتوكٌد بالقصر  بتقدٌم ما حقه التأفً النص الكرٌم 

 
َِْ٘ب ًُٗٞؽبلبل رؼبنٗ )  --820 َُوَْذ أَْسَع ٌُْ ا٠َُِ   َٝ ب َُ َٓ  َ ِّ اْػجُُذٝا َللاَّ ْٞ ٍَ ٣َب هَ ِٚ كَوَب ِٓ ْٞ ٍٚ  هَ ْٖ اَُِ  َٕ أَكاََل رَ  َؿ٤ُْشُٙ  ِّٓ   زَّوُٞ

    ٍَ ٨َُ  كَوَب َٔ ُْ لَُشٝا ا ًَ  َٖ ِٚ  اَُِّز٣ ِٓ ْٞ ْٖ هَ ب ِٓ ٍَ  ََٛزا َٓ َض ْٗ َ٧َ ُ ْٞ َؽبَء َللاَّ َُ َٝ  ْْ ٌُ ََ َػ٤َِْ ْٕ ٣َزَلَنَّ ْْ ٣ُِش٣ُذ أَ ٌُ ْضُِ ِٓ خً  ااِلَّ ثََؾٌش  ٌَ اَلئِ َٓ  

ب      َٓ  َٖ ٤ُِ َّٝ ََٜزا ك٢ِ آثَبئَِ٘ب ا٧َْ ْؼَ٘ب ثِ ِٔ                                                                               انضبَٙ ( انذٔس2102)                                                         ( َع
 ْبد صالصخ يُٓب يخزهفبد يجُٛب َٕػٓب فٙ انُض ػذح رٕكٛذاد  

ٍٚ رٕكٛذ ثبنذشف   ،  -:)انالو( )لذ(  / ُوذط/   بنذشف انضائذ)يٍ( رٕكٛذ ث -: ٖٓ اُ

 رٕكٛذ ثبنمظش ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ  -: ال ثؾشُ ٓب ٛزا ا            
 

                                    اُضب٢ٗ ( اُذٝسٕٕٔٓ) ٣ؾبى ٓ٘ٚ ؿذاح اُج٤ٖ ٣ط٢٘٣ٞ  ل٢٘  اُشخـ ُٞ ً ٝددد راى اُؾشاع:لبل انشبػش -029

   ألَّ فؼم يبضٙ ط/                             رنك    ًٚزُغ رٕكٛذ يب رذزّ خظ ثٌُٕ انزٕكٛذ  ػهم

                                                        

  ( انذٔس انضب2102َٙ)  ك٤ٌق ث٢ ٝؽج٤ج٢ ًِٚ خبٍخبٍ ثٞع٘زٚ        : ٣ٝؼؾن اُ٘بط ٖٓ لبل انشبػش  -031

ٌٍ اُ ٝؽج٤ج٢ ط/               ٌ انشؼش٘اجؼم )كهّ( رٕكٛذا يؼُٕٚب فٙ َظٓب  غٛش يمٛذ ثبنٕص     ًُِّٚ   خب
 

  ( انذٔس انضب2102َٙ)            ُٔؾز٠ٌ ٝأُلضع ٖٓ ا٤ُٚ ا ٖٓ ٣شع٠ ُِؾذائذ ًِٜب    ٣ب ٣بلبل انشبػش  -030

 يب انًسٕؽ انز٘ جؼم )كم( رٕكٛذا ؟ ٔضذّ يجُٛب َٕع انزٕكٛذ

 ٌ ٚخزم انًؼُٗ ٔرجؼذ انًإكذ      ًٔٚكٍ دزفٓب دٌٔ ئٔانًإكذ يؼشفخ  ارظم ثٓب ضًٛش ٚؼٕد ػهٗ انًإكذ /ط

 رٕكٛذ يؼُٕ٘ -: ٗٞع اُز٤ًٞذ،  ػشاةفٙ األ                       

ّٖ لبل انشبػش  -032   ( انذٔس انضب2102َٙ)        ٕ رؼ٤ؼ ٓزُالرٛبة ٗلغي  ٤ٓزخ    ٓب أُٞد اال أ ٝال رؾغجَ

ٍ  ؟ ٔكٛف رجؼهّ يؼش يب  ثب يضجٕطب ثبنشكم ؟دكى رٕكٛذ انفؼم رذسج

ّٖ   دكى انزٕكٛذ جبئض /ط                                     ّٖ    أٝ    ، ال رؾغجُ ِّٕ   أٝ   ال رؾغجِ  ال رؾغجب

 انضبَٙ ( انذٔس2102) ٗٔب اُؼِْ ٠ُِٜ٘ ػقت    ٝاُؾظ ك٢ اُغغْ عبء ٖٓ ػقجٚٝالبل انشطبفٙ :   -033

 ال سٝاد ٗغؼزٚ       ٝٗبؽشٝٙ ًٝبؽلٞ ؽغجُٚ٘بط آب ا                                 

 توكٌد بالنفً واالستثناء المفرغما الناس إَّل رواد نجعته :، نماالتوكٌد بإ: نماأ ج/ النص توكٌدان بالقصر دل علٌهما فً

ََّ ٓضبثٍش  ال-034 ّٖ ارا ًجٞرْ ٓشح   إ اُ٘غبػ ؽ٤ِق ً  انضبنش انذٔس (2102)                                 ر٤ؤُع

ّٖ نًبرا نى ٚكٍ انفؼم )    ( يجُٛبً ػهٗ انفزخ دست انمبػذح؟ر٤ؤُع

 ٔرنك نٕجٕد فبطم )ٔأ انجًبػخ( ثٍٛ انفؼم انًضبسع ٔ ٌَٕ انزٕكٛذ  ط/                     

  انضبنش ذٔس( ان2102)                       ٝائَثٔب ُْ رغزطؼٚ ا٧ خ٤ش صٓبٗٚ      الدٍ ٝإ ً٘ذ ا٧ ٢ٝاٗ -035

 فٙ انجٛذ طشائك رٕكٛذ دل ػهٛٓب  
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 رٕكٛذ ثبنمظش ة ال انزؼشٚف  -: خ٤ش٧ا ٕكٛذ ثبنذشف انًشجّ ثبنفؼم ،    ر -(:ٝا٢ٗ)إ ط/          

                                                                                                                             انزٕكٛذ ثالو انزٕكٛذ انًضدهمخ -:٥ٍد                                             

َٕ )لبل رؼبنٗ -603 ب رَْؼجُُذٝ َٓ  ْٖ ِٚ ااِلَّ  ِٓ بءً  ُدِٝٗ َٔ ْْ  أَْع ْٗزُ َٛب أَ ٞ ُٔ ٤ْزُ َّٔ ِٓ  َع َٜب  ُ ثِ ٍَ َللاَّ َْٗض ب أَ َٓ  ْْ ًُ آثَبُإ َٝۚ ٍٕ ِْطَب ِٕ ْٖ ُع اِ

 ُْ ٌْ ُُْؾ ِ  ااِلَّ  ا َش أاَلَّ رَْؼجُُذٝاَّلِلَّ َٓ  انضبنش ( انذٔس2102)                                                                    (ا٣َِّبُٙ  ااِلَّ   ۚ أَ

 فٙ انُض رٕكٛذ نفظٙ ٔآخش رٕكٛذ ثبنذشف ، دل ػهًٛٓب

 )دشف صائذ ٔنٛس دشف(ُضائذثبُؾشف ا ( رٕكٛذٖٓ) يٍ سهطبٌ:  ٔانزٕكٛذ ثبنذشفاٗزْ، -:انزٕكٛذ انهفظٙ ط/
 

  نشانضب (انذٔس2102)                                 أٓٞس رنؾي اُغلٜبء ٜٓ٘ب   ٣ٝج٢ٌ ٖٓ ػٞاهجٜب اُِج٤ت -037

 فٙ انُض رٕكٛذ دل ػهّٛ يٕضذبً َٕع انزٕكٛذ -0

      رٕكٛذ ثبنمظش ثزمذٚى يب دمّ انزأخٛش-: ٖٓ ػٞاهجٜب اُِج٤ت  /ط              

  أدخم ٌَٕ انزٕكٛذ ػهٗ انفؼم )ٚجكٙ(ثذٛش ٚكٌٕ انزٕكٛذ ٔاججبً فٙ جًهخ ربيخ-2

   من عواقبها اللبٌب نّ وهللا لٌَبكٌَ   ج/                           
  

َٖ هبٍ رؼب٠ُ ) -7ٖٔ ْؼِغِض٣ ُٔ ْْ ثِ ْٗزُ ب أَ َٓ َٝ ُ ََُؾنٌّ  َسث٢ِّ اَِّٗٚ َٝ َْ ا١ِ  َٞ هُ ُٛ ْ٘جِئََُٞٗي أََؽنٌّ  ٣َْغزَ  (2103رًٓٛذ٘ )       ( َٝ

 فٙ انُض انكشٚى ػذح رٕكٛذاد ، ْم رسزطٛغ االْزذاء ئنٗ صالصخ يُٓب 

       توكٌد بالحرؾ،             إنه                  توكٌد بالقسموربً                ج/      

 توكٌد بالحرؾ باء(        ،  بمعجزٌن )ال  توكٌد بالحرؾ )الم التوكٌد( لَحُق)الالم(                    

 (2103رًٓٛذ٘ )           الفعل المضارع بنون معلالً؟ ما حكم توكٌد( وهللا َّلنتصرن لكرامتً )  -0ٖٔ

 انذكى  ٔاجت ألٌ انفؼم سجك ثمسى ٔيزظم ثالو انزٕكٛذ ارظبالً يجبششاً ٔيضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم /ط      
     

ُْزَ )هبٍ رؼب٠ُ -ٓٗٔ َُئِٖ َعؤَ ضِ َٝ ْٜ ْْ رَْغزَ ٘زُ ًُ  ِٚ َسُعُِٞ َٝ  ِٚ آ٣َبرِ َٝ  ِ َْ أَثِبَّللَّ َِْؼُت هُ َٗ َٝ َّ٘ب َُٗخُٞك  ًُ ب  َٔ َّٖ اَِّٗ ْْ ٤ََُوُُُٞ َٕ ءُ ُٜ ٝ ( 

 (2103رًٓٛذ٘ )ػشاة ؟ ُٝٔبرا ؟                     َ أُئًذ ثٕ٘ٞ ٖٓ ؽ٤ش اُج٘بء ٝا٧ٓب ؽبُخ اُلؼ -ٔ

َّٖ ط/    ٍٛ انفؼم ٌَٕٔ انزٕكٛذ )انفبطم ٔأ انجًبػخ(انفؼم يؼشة نٕجٕد فبطم ث -: ٤ََُوُُُٞ

 انزٕكٛذ ثبنمظش ط/                       رغ٠ٔ  اٗٔب ٖٓ أعب٤ُت اُز٤ًٞذ ، ٓبرا -ٕ
 

َٕ هبٍ رؼب٠ُ)   -ٔ  -ٔٗٔ ثُٞ وَشَّ ُٔ ُْ َٕ أَُُٝئَِي ا بثِوُٞ َٕ اُغَّ بثِوُٞ اُغَّ  (2103رًٓٛذ٘ )                              ) َٝ

ْْ  بٍ رؼب٠ُ) ه-ٕ           ُٜ اَُ َٞ ْٓ َٕ أَ َٖ ٣ُ٘لِوُٞ َُ اَُِّز٣ ضَ ََ  فٙ  َّٓ َِ َؽجٍَّخ أَٗجَزَْذ َعْجَغ َعَ٘بثِ ضَ َٔ ًَ َِ َللّاِ   ( َعج٤ِ

 (: )اٌْٗ ُزـلِٕٞ ػٖ أهشة اُؼجبدح : اُزٞامغ() ف٠ِ َللا ػ٤ِٚ ٝآُٚ ٝفؾجٚهبٍ اُشعٍٞ -ٖ

 كم يٍ انُظٕص اٜرٛخ ٔاركش َٕػّ  ثٍٛ أسبنٛت انزٕكٛذ فٙط /         أهِؼذ اُٞاُذ٣ٖ ٤ًِٜٔب -ٗ

َٕ ط/  بثِوُٞ َٕ ،    رٕكٛذ نفظٙ  ثبالسى     اُغَّ ثُٞ وَشَّ ُٔ ُْ         انزٕكٛذ ثبنمظش ثأل انزؼشٚف     ا

        َِ ضَ َٔ       رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ )انكبف انضائذح نهزٕكٛذ (      ًَ

ٍَ ( ،  (ّ ثبنفؼمٌ انذشف انًشج)ئٌ(رٕكٛذ ثبنذشف )ئ       اٌْٗ        الّ اُز٤ًٞذ       َُزـلِٕٞ ) 

 مرٕكٛذ يؼُٕ٘ ثكهًخ ك       ٤ًِٜٔب   

ُْ٘ٚ هبٍ رؼب٠ُ ) -ٕٗٔ ِّٓ ِٚ َُل٢ِ َؽيٍّ  َٖ اْخزََِلُٞا ك٤ِ َّٕ اَُِّز٣ اِ ب َُُْٜ َٝ ب هَزَُُِٞٙ ٣َو٤ًِ٘ب َٓ َٓ َٝ  ِّٖ ٍْ ااِلَّ ارِّجَبَع اُظَّ ِْ ْٖ ِػ ِٓ  ِٚ  ( ثِ

 ( انذٔس األٔل2103)                          رٕكٛذاد ْم رسزطٛغ االْزذاء ئنٗ صالصخ يُٓب فٙ انُض انكشٚى ػذح 
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َّٕ  )    -اُز٤ًٞذاد : ط/ ٍْ )      ،   اُالّ ( ( ) َُل٢ِ  )   ،    ( اِ ِْ ْٖ ِػ   ( ٣َو٤ًِ٘ب ،    )     ) ٖٓ(  ( ِٓ
 

ُٓ هبٍ رؼب٠ُ ) -043  َٕ بَػِخ أ٣ََّب ِٖ اُغَّ َٛب٣َْغؤَََُُٞٗي َػ ْ٘ذَ  ْشَعب َٜب ِػ ُٔ ِْ ب ِػ َٔ َْ اَِّٗ َٜب هُ َٞ  َسث٢ِّ اَل ٣َُغ٤ِِّ َٜب ااِلَّ ُٛ ْهزِ َٞ ُِ ) 

 ( انذٔس األٔل2103)                                                           ثبنمظش دل ػهٛٓب  اٌفٙ انُض رٕكٛذ

َٜب -ٕاٗٔب     -ٔ  ط/                ْهزِ  اَل ٣َُغ٤ِِّ َٞ ُِ َٞ  )ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ ( َٜب ااِلَّ ُٛ
 

ّٖ ٗلغي ٤ٓزخً       ٓب أُٞد اال إٔ رؼ٤ؼ ٓزالً                            -ٗٗٔ   ( انذٔس األٔل2103)ٝال رؾغج

( ٔكٛف رجؼهّ يؼشثبً يضجٕطبً ثبنشكم   ٍ  يب دكى رٕكٛذ انفؼم ) رذسج

ّٖ يؼشة       جبئض انزٕكٛذ  ،  نجؼهّ ط/                 ّٖ    أٝ      رؾغجِ ِّٕ    رؾغجُ  أٝ   رؾغجب
 

ٍّ ػ٠ِ اُؾشف اُضائذ اُز١ ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ ك٢ اُ٘قٞؿ ا٥ر٤خ :                    -٘ٗٔ    ( انذٔس األٔل2103)د

بلبل رؼبنٗ ) -0 َٓ َٝ   ٍ َٜب ا٧َْسكِ  فٙ  َداثَّخٍ  ي  ِ ِسْصهُ  (ااِل َػ٠َِ َللاَّ

ب َسثَُّي لبل رؼبنٗ ) -2 َٓ َٝ َٕ ُِٞ َٔ ب ٣َْؼ َّٔ ٍَ َػ ـَبكِ  (ثِ

َُ أَْعلَبساً لبل رؼبنٗ ) -3 ِٔ بِس ٣َْؾ َٔ ُِْؾ َِ ا ضَ َٔ ًَ َٛب  ُِٞ ِٔ ْْ ٣َْؾ َُ َّْ َساحَ صُ ْٞ ُِٞا اُزَّ ِّٔ َٖ ُؽ َُ اَُِّز٣ ضَ َٓ) 
ْْ لبل رؼبنٗ ) -4 ِٜ ـُنِٞة َػ٤َِ َٔ ْْ َؿ٤ِش اُ ِٜ َٖ أََٗؼَٔذ َػ٤َِ َٖ  ِفَشاهَ اَُِّز٣ ب٤ُِّ الَ اُنَّ َٝ) 

ٍ  ط/  ـَبكَِ،  )يٍ انضائذح نهزٕكٛذ( َداثَّخٍ  ي  َِ ،  )انجبء انضائذح(ثِ ضَ َٔ َٖ  ،  )انكبف انضائذح( ًَ ب٤ُِّ الَ اُنَّ  )ال انضائذح(َٝ
 

ُْ هبٍ رؼب٠ُ ) -ٙٗٔ ِؽ٤ َُْؼِض٣ُض اُشَّ َٞ ا َّٕ َسثََّي َُُٜ اِ  (انذٔس انضب2103َٙ)                                           (  َٝ

َٕ هبٍ رؼب٠ُ )          بُُّٞ ُْ اُنَّ ئَِي ُٛ
أَُُٝ  َٖ هبٍ رؼب٠ُ )      (  َٝ ِؼ٤ َٔ ْْ أَْع ُ ََّٜ٘٣ِٞ رَِي ٧َُْؿ ٍَ كَجِِؼضَّ                                                 (                  هَب

 فٙ انُظٕص انكشًٚخ أَفخ انزكش أسبنٛت رٕكٛذ يخزهفخ اسزخشجٓب يجُٛبً طشائمٓب .

َّٕ ط/   انزٕكٛذ ثبنذشف )الو انزٕكٛذ ( -: َُُٜٞ   ٕكٛذ ثبنذشف )ئٌ انذشف انًشجّ ثبنفؼم(انز -: اِ

َُْؼِض٣ضُ   رٕكٛذ ثبنمظش ثضًٛش انفظم انٕالغ ثٍٛ يؼشفزٍٛ -ٛٞ + ْٛ :    انزٕكٛذ ثبنمظش )أل انزؼشٚف  -: ا

َٕ ،  انذاخهخ ػهٗ انخجش( بُُّٞ  ، خجش(انزٕكٛذ ثبنمظش )أل انزؼشٚف انذاخهخ ػهٗ ان -: اُنَّ

رِيَ   ْْ   ،    انزٕكٛذ ثبنمسى -: كَجِِؼضَّ ُ ََّٜ٘٣ِٞ       ()انالو( انزٕكٛذ ثبنذشف)الو انزٕكٛذ -: ٧َُْؿ

   ْْ ُ ََّٜ٘٣ِٞ َٖ    ،      انٌُٕ( انزٕكٛذ ثبنذشف ثٌُٕ انزٕكٛذ) -:أُْؿ ِؼ٤ َٔ  رٕكٛذ يؼُٕ٘ -: أَْع
 

   (انذٔس انضب2103َٙ)                                     أ رسزطٛغ أٌ رؼذ يب رذزّ خظ رٕكٛذاً ؟ ٔنًبرا ؟ -5ٗٔ

َِّ فذ٣وبً ك٢  ٣و٤٘بً ٝػشكزي  ٝمٞؽبً ٝمؾذ اخٞري  ٍَ ا٧ٝهبد  ً  ٝال عذا

 رٕكٛذ ثجؼض األنفبظ  -: ٣و٤٘بً ،     رٕكٛذ ثبنًظذس ألَّ نى ٚظف ٔنى ٚضبف -: ٗؼْ ) ٝمٞؽبً( ط/ 

   ٍَ   ،رٕكٛذ ثجؼض األنفبظ    -: ٝال عذا

  َِّ  ال رؼذ رٕكٛذ ألَّ نى ٚزظم ثّ ضًٛش ٔنى ٚسجك ثًإكذ -: ً
 

ْٖ َسَعْؼَ٘ب )هبٍ رؼب٠ُ -5ٗٔ ٍَّ  ا٠َُِ َُئِ َٜب ا٧ََر ْ٘ ِٓ َّٖ ا٧ََػضُّ  ِذ٣َِ٘خ ٤َُُْخِشَع َٔ ُْ   (انذٔس انضب2103َٙ)                   ( ا

  يب دكى رٕكٛذ انفؼم انًإكذ ثٌُٕ انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا ؟ 

َّٖ ط/   انذكى ٔاجت ألَّ سجك ثمسى ٔيزظم ثالو انزٕكٛذ ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم  -: ٤َُُْخِشَع
 

  (انذٔس انضب2103َٙ)٣وُٕٞٞ ٜٓالً ٣ب ع٤َٔ ٝا٢٘ٗ   ٧هغْ ٓب ث٢ ػٖ ثض٤٘خ ٖٓ َٜٓ                  -9ٗٔ

 فٙ انجٛذ طشائك رٕكٛذ يخزهفخ اسزخشجٓب يجُٛبً إَٔاػٓب 
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             )انالو( رٕكٛذ ثبنذشف الو انزٕكٛذ -: ٧هغْشف ثبٌ انذشف انًشجّ ثبنفؼم ، )ئٌ( رٕكٛذ ثبنذ -:  ا٢٘ٗ ط/

 رٕكٛذ ثبنذشف انضائذ )يٍ انضائذح نهزٕكٛذ( -: ٖٓ      نمسىرٕكٛذ ثب -أهغْ :               

ُ لِلنااسِ هبٍ رؼب٠ُ )) -ٓ٘ٔ ْفَتِح هللاا ٌَ ٌُْمِسْك َفاَل ُمْرِسلَ َرْحَمة  َفاَل ُمْمِسَك لََها وَ  ِمنْ  َما   لَُه ِمْن َبْعِدِه  َما 
ُكْم َوُهَو اْلَعِزٌُز اْلَحِكٌُم                       ٌْ ِ َعلَ اُس نِْعَمَت هللاا ٌُّهاَ ْالنا أَ ٌّ ْٖ ِٓ  َْ َٛ  ْْ ٌُ  ﴾  َخبُِن َؿ٤ْش َللاَّ ٣َْشُصه

 ( انذٔس انضبَٙ انخبص 2103)                                                          اركش َٕػٍٛ يٍ انزٕكٛذ يخزهفٍٛ

ْٖ /     انزٕكٛذ ثجؼض األنفبظ -: َفاَل ُمْرِسلَ ،  ََّل ُمْمِسكَ  ط/         ) ٖٓ ( انزٕكٛذ ثبنذشف انضائذ -: َخبُِن ِٓ
 

 ٔس انضبَٙ انخبص( انذ 2103)               اُؾجبة ٣ؼُٞد ٣ٞٓبً            كؤخجشٙ ثٔب فَ٘غ أُؾ٤تُ  أال ٤ُذ -050

 َّٕ ٣ٞٓبً اُؾجبة ٣ؼٞدَ  أال ٤ُذ/  ج              حكم جائزاً  أكد ) ٌعود ( بنون التوكٌد جاعال      
 

ْخِل  قال تعالى ) -052 ُكْم فًِ ُجُذوِع النا ْن ِخاَلف  َوأَلَُصلَِّبنا ُكْم َوأَْرُجلَُكم مِّ ٌَ ِد ٌْ َعنا أَ  َفََلَُقطِّ

َنا أََشدُّ َعَذاًبا َوأَْبَقى                                                                                         ٌُّ  (( َولََتْعلَُمنا أَ

 ( انذٔس انضبَٙ انخبص 2103)                             دل ػهٗ انفؼم انًإكذ ثبنٌُٕ انًؼشة ٔػهم أػشاثّ  -0

 ّ ثٌُٕ انزٕكٛذ ارظبل يجبشش ٔجٕد فبطم ثٍٛ انفؼم ٌَٕٔ انزٕكٛذنؼذو ارظبنٓؼشة  -: َتْعلَُمنا لَ ط/ 

         عبئض                        ط/   ( ؟ ال  روطؼٖ فِخ اُوشث٠يب دكى رٕكٛذ ثبنٌُٕ فٙ )  -2
 

ِطر  ))  هبٍ رؼب٠ُ-053 ٌْ ِهم بُِمَص ٌْ    (( ور  فُطُ  ِمن َتَرى َهلْ  َفاْرِجِع اْلَبَصرَ   )) هبٍ رؼب٠ُ((  لاْسَت َعلَ

ْحِملُ أَْسَفاراً ))   هبٍ رؼب٠ُ        ٌَ ْحِملُوَها َكَمَثِل اْلِحَماِر  ٌَ ْوَراَة ُثما َلْم  لُوا التا  (( َمَثلُ الاِذٌَن ُحمِّ

 ( 2104رًٓٛذ٘ )                                              دل ػهٗ انذشف انضائذ فٙ انُظٕص اٜرٛخ           

ِطر  بِمُ ج /     ٌْ  ) انكبف ( َكَمَثلِ ) يٍ (   ،  فُُطور   ِمن) انجبء (  ،  َص

تُ ))  هبٍ رؼب٠ُ -054 ٌْ ُتُهْم لًِ َساِجِدٌنَ  أََحدَ  إِنًِّ َرأَ ٌْ ْمَس َواْلَقَمَر َرأَ  (( َعَشَر َكْوَكًبا َوالشا

ٌُْسراً )) هبٍ رؼب٠ُ        ٌُْسراً   َفإِنا َمَع اْلُعْسِر   (( لَُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ  َهَذا إِنا قال تعالى ))((  إِنا َمَع اْلُعْسِر 

اةُ قال تعالى ))    ٌَ َما اْلَح ا أَنا ٌَ ْن  ( 2104رًٓٛذ٘ )                                                              (( لَِعب  َولَْهو   الدُّ

 طرائقها  فً النصوص الكرٌمة  توكٌدات بطرائق مختلفة ، أستخرجها ذاكراً 

 التوكٌد                      طرٌقته                      التوكٌد                  طرٌقته ج/ 

َمابالحرف                                                إِنًِّ       بالقصر                       أَنا

ُتُهمْ     ٌْ  )الالم(             بالحرف لَُهوَ                          لفظً                         َرأَ

 بالقصر                        هو بالحرف                                                  إِنا      

ٌُْسراً   بالقصر                 اْلَقَصصُ لفظً                                       إِنا َمَع اْلُعْسِر 

 بالحرف                  إنا             

َٕ اُؼَٔش إٔ ٣ٔن٢ ثال أَٓ -055 َّٕ ػ٠ِ ٣ؤط رؼبٗوٚ     ٓب أٛٞ  ( 2104رًٓٛذ٘ )                       ال رغٜش

  خ، ألَّ يسجٕق ثطهت ة ال انُبْٛخ انجبصي عبئض / ط    يب دكى رٕكٛذ انفؼم ) رسٓشٌ ( ثبنٌُٕ ؟ ٔنًبرا ؟ 
 

 ( 2104رًٓٛذ٘ )                               ٝرؼبٕٝ االهٞاّ ٤ُظ ثقبٍُؼ      اال ث٘ؾش اُؼِْ ك٢ أٝهبٜٗب-056

 دل ػهٗ انزٕكٛذ ٔثٍٛ َٕػّ 
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 رٕكٛذ ثبنمظش ثبنُفٙ ٔاالسزضُبء انًفشؽ: اال ث٘ؾش، ٤ُظ ثقبٍُؼ  انجبء ثبنذشف انضائذ نهزٕكٛذثقبٍُؼ ، ط/ 
 

اةُ قال تعالى ))  -505 ٌَ َما اْلَح ا أَنا ٌَ ْن اَها َمنْ  َقْد أَْفلَحَ ))((  لَِعب  َولَْهو   الدُّ  ( ٕٗٔٓالدور األول )             (( َزكا

ُهْم أَْجَمِعٌنَ قال تعالى " ))       نا ٌَ تَِك أَلُْغِو  ((  َنِعٌم   لَفًِ األَْبَرارَ  إِنا ))   (( َقالَ َفبِِعزا

 لدنٌا قرٌناً كمثلها      فذلك فً عٌش الحٌاة رغٌدُ ومن ٌعَط فً ا -قال الشاعر :
 فً النصوص طرائق للتوكٌد دل علٌها ثم بٌن نوع كل  منها  

 نوع التوكٌد                طرٌقته                          ج/  التوكٌد  

َما          بالقصر              القصر ب أنما                             أَنا

 بالحرف            بحرف التحقٌق وتوكٌد                            َقدْ         

تِكَ        بالقسم                     القسم                           َفبِِعزا

ُهمْ   نا ٌَ  بالحرف                 َّلم التوكٌد                  ) َّلم ( أَلُْغِو

ُهمْ   نا ٌَ  (                     بالحرف               نون التوكٌد) نا  أَلُْغِو

 معنوي               لفظة جمٌع                                 أَْجَمِعٌنَ     
 بالحرف            ان حرف مشبه بالفعل                             إِنا        

 بالحرف                َّلم التوكٌد   ) ل (                     لَفًِ        

 بالحرف الزائد         كاف الزائدة للتوكٌد                    ) ك ( كمثلها   
 

كَ قال تعالى )) -058 ْنَزَغنا ٌَ ا  ِ  ِمنَ  َوإِما َطاِن َنْزغ  َفاْسَتِعْذ بِاهللا ٌْ  ( ٕٗٔٓالدور األول )                        (( الشا

ٌُْؤِمُننا ِبَهاال تعالى ))ق        ة  لَ ٌَ َمانِِهْم لَِئْن َجاَءْتُهْم آ ٌْ ِ َجْهَد أَ  (( َوأَْقَسُموا بِاهللا

 ٔسدد افؼبل يإكذح ثٌُٕ انزٕكٛذ ثٍٛ يب كبٌ يُٓب يؼشثبً ٔيب كبٌ يُٓب يجُٛبً ٔاركش انسجت

ْنَزَغناكَ             بشش يجُٙ الرظبل انفؼم ثٌُٕ انزٕكٛذ ارظبل يج  -:  ٌَ

ٌُْؤِمُننا              نؼذو ارظبنّ ثٌُٕ انزٕكٛذ ارظبل يجبشش ٔجٕد فبطم ثٍٛ انفؼم ٌَٕٔ انزٕكٛذٓؼشة  -: لَ
 

 ( ٕٗٔٓالدور األول )         ((  َنِعٌم   لَفًِ األَْبَرارَ  )  إِنا (َفَسَجَد اْلَماَلئَِكُة ُكلُُّهْم أَْجَمُعوَن  قال تعالى ))--590

ِهم ((فَ قال تعالى ))  ٌْ قٌَِب َعَل َتِنً ُكْنَت أَْنَت الرا ٌْ ا َتَوفا ٌُوُسف َوأَُخوهُ أََحبُّ   ((لَما ا إِلَى لَ  (( أَبٌَِنا ِمنا
 فً النصوص الكرٌمة طراٌئق للتوكٌد دل علٌها ، ثم بٌن نوع كل منها

 نوعه      التوكٌد                     طرٌقته                         ج /
 لفظة كل                معنوي                                         ُكلُُّهْم         

 لفظة جمٌع       معنوي                                       أَْجَمُعونَ       
 ان حرف مشبه بالفعل     بالحرف                                       إِنا         

 ) َّلم المزحلقة ( َّلم التوكٌد      ) ل (                 بالحرف                ًلَفِ          

 بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المتصل                 توكٌد لفظً                    أَْنتَ          
 لة على الخبرب أل التعرٌف الداخ             توكٌد بالقصر   الرقٌب                      

ٌُوُسف         ) َّلم اَّلبتداء (  بالحرف                     َّلم التوكٌد                  لَ
ئَِك ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحًقّا َوالاِذٌَن آَوْوا َوَنَصُرواقال تعالى ))  -ٓٙٔ   ( ٕٗٔٓالدور األول )                 (( أُولََٰ

 َّل إلى الناس ارى األرض تبقى واألخالء تذهب إلى هللا أشكو -قال الشاعر :
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 فٙ انُظٍٛ اسهٕثب رٕكٛذ ثبنمظش ػًُٛٓب ٔاركش طشٚمخ كم يًُٓب

 ) اُوقش ثن٤ٔش اُلقَ ) ْٛ ( ٝ) أٍ ( اُزؼش٣ق اُذاخِخ ػ٠ِ اُخجش فٙ انُض انكشٚى     ط/            

 خ٤ش ) ا٠ُ َللا (اُوقش ثزوذ٣ْ ٓب ؽوٚ اُزؤفٙ انجٛذ انشؼش٘                     
 

َتُهنا ُكلُُّهنا ((قال تعالى ))  -060 ٌْ َن بَِما آَت ٌْ ْرَض ٌَ  ( ٕٗٔٓالدور الثانً )                                              َو

ٍ   ط/                                  ( رٕكٛذ يؼُٕ٘ فأٍٚ انًإكذ ًُِّٜٖ ئرا كبَذ )   ٛ  ٌَٕ انُسٕح فٙ انفؼم ٚشض
 

َك أَْنَت اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌمُ  قال تعالى ))-062 ٌُوُسف َوأَُخوهُ أََحبُّ   )(  إِنا ا إِلَى لَ  ( ٕٗٔٓالدور الثانً )    ((أَبٌَِنا ِمنا

ُكُم الاِذي َخلََقُكمْ قال تعالى )) قُوا َربا اُس اتا َها النا ٌُّ ا أَ َك ِبَغافِ )) َنْفس  َواِحَدة  (( ِمنْ  ٌَ ا َتْعَملُونَ َوَما َربُّ  (( ل  َعما

 فً النصوص الكرٌمة طراٌئق للتوكٌد دل علٌها ، ثم بٌن نوع كل منها

 نوعه          طرٌقته                     ج /     التوكٌد                    
 ان حرف مشبه بالفعل        بالحرف                             ) إِنا )  إِناكَ           

  بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المتصل         توكٌد لفظً                       أَْنتَ           
 ب أل التعرٌف الداخلة على الخبر             توكٌد بالقصر                   اْلَعلٌِمُ           
ٌُوُسف            ) َّلم اَّلبتداء (  م التوكٌدبالحرف                     َّل                  لَ
 بالنعت العددي                 بالعدد  واحد                                   َواِحَدة           
 ) بالباء (           بالحرف الزائد            الباء الزائدة للتوكٌد بَِغافِل            

 ( ٕٗٔٓالدور الثانً )                                          ؟( َٛ رؾبسًٕٞ ك٢ اُغلشح أُذسع٤خَمٕل:) -063

َّٖ ْم  ط/                 ( ثٌُٕ انزٕكٛذ ٔاضجطّ ثبنشكم رؾبسًٕٞأكذ انفؼم )  ًُ  فشح انًذسسٛخ سفٙ ان رؾبس

 

ما ُهَو إِله  قال تعالى ))  -0  -640 ِن إِنا ٌْ ِن اْثَن ٌْ ِخُذوا إِلَه ُ َّل َتتا اَي َفاْرَهُبونِ  َوقالَ هللاا ٌا  ((  واِحد  َفإِ

ةِ  أَ )) قال تعالى -ٕ    ٌا ْبُغونَ  َفُحْكَم اْلَجاِهلِ  (( ُثما أَْولَى لََك َفأَْولَى  أَْولَى لََك َفأَْولَىقال تعالى )) -ٖ (( ٌَ
 ( ًٕٗٔٓ ) الدور الثان               ٌحترم ٌحترم المواطن القانون-٘حققنا نحن انجاز العمل بدقة    -ٗ   

 فً النصوص الكرٌمة طراٌئق للتوكٌد دل علٌها ، ثم بٌن نوع كل منها

     .     نوعه            طرٌقته                   التوكٌد                                .  ج/ 

 ؼذد اص٘بٕثبُ٘ؼذ اُؼذد١                        ثبُ                          اص٤ٖ٘              

ما                 ثبُوقش                           اُوقش ة اٗٔب                                إِنا

 ثبُ٘ؼذ اُؼذد١                        ثبُؼذد ٝاؽذ                           واِحد              

ةِ        ٌا  ثبُوقش                      روذ٣ْ ٓب ؽوٚ اُزؤخ٤ش                             ُحْكَم اْلَجاِهلِ

 ُلظ٢                           ثبُغِٔخ االع٤ٔخ                            أَْولَى لََك َفأَْولَى      

 َثبُن٤ٔش أُ٘لقَ اًذ اُن٤ٔش أُزق    ُلظ٢                                            نحن            

 ُلظ٢                                ثبُلؼَ                               ٌحترم            

      

ِه َعاِكًفاهبٍ رؼب٠ُ ) -٘ٙٔ ٌْ هُ  َواْنُظْر إِلَى إِلَِهَك الاِذي َظْلَت َعَل َقنا مِّ َنْسًفا لَُنَحرِّ ٌَ ُه فًِ اْل   ( ُثما لََنْنِسَفنا

    ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                                                          م رٕكٛذ يجُٛبً طشٚمزّ اسزخشط يًب رذزّ خظ ك
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                      هش٣وزٚ                            اُز٤ًٞذ                     ط/  

هُ   شفاُالّ                          ثبُؾ                 لََنْنِسَفنا

 ٕٗٞ اُز٤ًٞذ                  ثبُؾشف                         

 ر٤ًٞذ ثبُٔقذس ) أُلؼٍٞ أُطِن (     َْٗغلَبً                                            

َما َنُعدُّ لَُهْم عَ ))هبٍ رؼب٠ُ  -: ث٤ٖ ٗٞع اُز٤ًٞذ ك٢ اُ٘ـ اٌُش٣ْ -ٙٙٔ ِهْم إِنا ٌْ اَفاَل َتْعَجلْ َعلَ  ٕٗٔٓاُذٝس اُضبُش  ( ًدّ

  رٕكٛذ ثبنًظذس -،،  ػذاً :  رٕكٛذ ثبنًظذس -ط / اٗٔب :               
 

    ٕٗٔٓاُذٝس اُضبُش   ط / ٧ٗٚ عبء ٓٞفٞف يب انًبَغ فٙ افبدح انًظذس رٕكٛذاً )ال رؾذص٘ب ؽذ٣ضبً ٝاؽذاً(  -5ٙٔ
  

َذا َما))هبٍ رؼب٠ُ  -5ٙٔ َذا َبَشًرا إِنْ  َهَٰ   فً اآلٌة الكرٌمة توكٌد بالقصر عٌنه ((  َملَك  َكِرٌم  إَِّلا  َهَٰ

َذا إِنْ ج/            ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                       ، القصر بالنفً واَّلستثناء المفرغ   إاِلَّ َملٌَك َكِرٌمٌ  َهَٰ
 

َرائِرُ ) هبٍ رؼب٠ُ -0ٙٔ ْوَم ُتْبلَى السا ة  َوََّل َنا ٌَ ْجعِ   ِصر  َفَما لَُه ِمْن قُوا َماِء َذاِت الرا ُه لََقْول   َواأْلَْرِض َذا َوالسا  ( َفْصل   إِنا

    ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                      طشائك نهزٕكٛذ دل ػهٗ صالصخ يُٓب صى ثٍٛ إَاػٓب فٙ اٜٚبد انكشًٚخ آَفخ انزكش

ة   ط /      بـ ال الزائدة للتوكٌد       بالحرؾ الزائد  ال :ََّل َناِصر  وَ  /بـ من الزائدة للتوكٌد : من بالحرؾ الزائد  ِمْن قُوا

َماءِ      هُ  ،،           توكٌد بالقسم   -: اأْلَْرِض وَ ،  َوالسا  ،،بالحرؾ بـ الحرؾ المشبه بالفعل  -:  إِنا

 الالم بالحرؾ الم التوكٌد -: لََقْول       

ُهمْ )قال تعالى -0ٓٔ نا ٌَ ِتَك ألْغِو     ٕٗٔٓاُذٝس اُضبُش  دكًّ ٔضخ سجت رٕكٛذ انفؼم ثٌُٕ انضمٛهخ ٔثٛبٌ ( أَْجَمِعٌنَ  َفبِِعزا

 انزٕكٛذ ٔاجتٝؽٌْ             جٕاة نمسى يزظم ثالو انزٕكٛذ ٔانفؼم يضجذ ٔدال ػهٗ انًسزمجم ٔالغط / 
 

َُّ اُؾٞادس هذ رُٔش ػ٠ِ اُلز٠       ٝرٜٕٞ ؿ٤َش ؽٔبرٚ اُؾغبد -5ٔٔ  ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                   ً

 ال َسزطٛغ اػزجبس كم رٕكٛذاً يؼُٕٚبً ، ػهم رنك ، ٔكٛف رجؼم كم رٕكٛذاً يؼُٕٚبً            

 ......اُؾٞادُس ًُِّٜب هذ رُٔش ،،   / نى رسجك ثًإكذ ٔنى ٚزظم ثٓب ضًٛش ٚؼٕد ػهٗ انًإكذ ٔال ًٚكٍ دزفٓبط 
 

ة   ِمنْ  َوَماهبٍ رؼب٠ُ )) -5ٕٔ ِ ِرْزقَُها فًِ َدابا ِطر   ))   (( اأْلَْرِض إَِّلا َعلَى هللاا ٌْ ِهم بُِمَص ٌْ  ((لاْسَت َعلَ

َِ ٓؾٔذ سعَ (                   ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                       ٗوٍٞ ) ٓب ؽنش ٓؾٔذ ٝال خبُذ ٤َُٝظ ًٔض

 دل ػهٗ انذشف انضائذ انز٘ ٚفٛذ انزٕكٛذ فًٛب ٚأرٙ 

ة   ِمنْ   ط /               ِطر(          ،           : صائذح نهزٕكٛذ ٖٓ)  َدابا ٌْ    صائذح نهزٕكٛذ (  -: اُجبء)  ٍٍ بُِمَص

َِ صائذح نهزٕكٛذ                         -: ال)  ٝال خبُذ                      صائذ نهزٕكٛذ ( -: اٌُبف)   ًٔض
 

 ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش                                                  أ٘ إَٔاع انزٕكٛذ ٚمغ فٙ انمٕل اٜرٙ      -5ٖٔ

 )) أٗقق أر٤ٗي ٖٓ ك٤ي كبٗٔب عؼَ ُي أرٗبٕ اص٘بٕ ٝكْ ٝاؽذ ُزغٔغ أًضش ٓٔب روٍٞ (   

  رٕكٛذ ثبنُؼذ انؼذد٘ -ص٘بٕ ، ٝاؽذ :،  ا       رٕكٛذ ثبنمظش ثـ ئًَب -ط/ اٗٔب :
 

ْسَتوِ  )َوَماقال تعالى  -5ٔٗ ٌُْسِمعُ ٌَ  َ
اُء َوَّل األَْمَواُت إِنا هللاا ٌَ َشاُء َوَما أَْنتَ  َمنْ  ي األَْح  اْلقُُبورِ  بُِمْسِمع  َمنْ  ٌَ

 ٕ٘ٓٔتمهٌدي + ٕٗٔٓ اُذٝس اُضبُش      دل على اسالٌب التوكٌد وبٌن أنواعها وطرقها  ( إِْن أَْنَت إَِّل َنِذٌر  

َ الحرف الزائد  ب  صائذح نهزٕكٛذ : ال / َوَّل األَْمَواتُ ج/
                                                                    توكٌد بالحرف ان حرؾ مشبه بالفعل/ إنا : // إِنا هللاا
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 توكٌد بالقصر  بالنفً واالستثناء المفرغ :إِْن أَْنَت إَِّل َنِذٌر  //بالحرف الزائد   زائدة للتوكٌد /الباء : بُِمْسِمع  
 

َك أَنَت اْلَعلٌِمُ  لََنا إَِّلا َما َعلاْمَتَنا ِعْلمَ  ََّل  ُسْبَحاَنكَ  َقالُواقال تعالى )) -0ٔ٘  ٕ٘ٔٓتمهٌدي        ((  اْلَحِكٌمُ  إِنا

 بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المتصل  -: أنتَ  ج /       ورد توكٌد لفظً دل علٌه وبٌن نوعه    
 

ٍّ    اٗب ًبُٞسِٝد ك٤ٚ سا -0ٔٙ ُّ       ؽخُ هٞ                     ٕ٘ٔٓتمهٌدي                                     صْ ك٤ٚ ٦ُخش٣ٖ صًب

 فٙ انجٛذ رمذًٚبٌ دل ػهًٛٓب ٔثٍٛ َٕػًٓب ، ٔأًٚٓب افبد انزٕكٛذ ؟ ٔنًبرا ؟`

ٍّ    ساؽخُ    ط / ك٤ٚ     عبئض ألَّاكبد اُز٤ًٞذ  خجش  يمذو جبئض  -ك٤ٚ : -: هٞ

         ُّ       ٝاعتألَّ ال ٣ل٤ذ اُز٤ًٞذ  خجش يمذو ٔجٕثبً  -ك٤ٚ : -: ك٤ٚ ٦ُخش٣ٖ صًب
   

         ٕ٘ٔٓتمهٌدي وأذكركم ذكَر المحِب حبٌبه     على النأي ما هبت صبا وجنوب                       -0ٔ0

 ج / ألنه مضاف                                    ؟ ما المانع من عدم إفادة المصدر التوكٌد          
 

 ولماذاالجملتٌن أقوى داللة فً المعنى ؟أي ، ما شاعُر إَّل المتنبً  المتنبً إَّل شاعُر ما نقول: -8ٔ0

 مبالؽة فً الكالم قدم الخبر على المبتدأ فٌه  الموصوؾعلى  قصر الصفةاقوى داللة ألنه :ما شاعُر إَّل المتنبًج/

مَ ))قال تعالى  -0ٔ0 ا لَِعب  َولَْهو  أَنا ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ ئِكَ ((  ،،))  ا اْلَح  ٕ٘ٔٓالدور األول    (( ُهُم اْلُمْؤِمُنوَن َحًقّا أُولََٰ

 فً النصٌن الكرٌمٌن توكٌدان اتفقا فً الطرٌقة واختلفا فً النوع استخرجهما مبٌناً الطرٌقة ونوع كالً منها

 توكٌد بالقصر بضمٌر الفصل و الـ التعرٌؾ فً الخبرن : ،،، هم المؤمنٌ توكٌد بالقصر بـ إنماإنما :  ج/
 

ِة َخالِِدٌَن فٌَِها )) قال تعالى   -8ٓٔ ا الاِذٌَن ُسِعُدوا َففًِ اْلَجنا َذا إِنا  ))(( َوأَما  (( لَُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ  َهَٰ

َك أَْنَت اْلَعلٌُِم اْلَحِكٌمُ ))  ْبُغونَ  أَ  (())فُُطور   ىَٰ ِمنَهلْ َترَ  َفاْرِجِع اْلَبَصرَ  (()) إِنا ٌَ ِة  ٌا  (( َفُحْكَم اْلَجاِهلِ

 (الدور األولٕ٘ٔٓ)فً النصوص القرآنٌة الكرٌمة اسالٌب توكٌد مختلفة استخرجها مبٌناً طرائقها وانواعها 

  توكٌد لفظً بحرؾ الجر -، فٌها :  توكٌد بالحرؾ اما حرؾ شرط وتوكٌد -اما : ج / 

  الالم توكٌد بالحرؾ الم التوكٌد الم االبتداء -، لهو :  بحرؾ المشبه بالفعلتوكٌد بالحرؾ  -إن : 

 توكٌد بالقصر بضمٌر الفصل والـ التعرٌؾ الداخلة على الخبر -هو القصص :

 الضمٌر المتصل الذي اكد  بضمٌر المنفصلتوكٌد لفظً ، انت :توكٌد بالحرؾ ان الحرؾ المشبه بالفعلإنك :

 بالحرؾ الزائد من الزائدة للتوكٌد، من فطور :  لقصر بـ الـ التعرٌؾ الداخلة على الخبرتوكٌد با -العلٌم :

  توكٌد بالقصر بـ الـ التعرٌؾ الداخلة على الخبر -حكم الجاهلٌة :                    

 (الدور األولٕٓ٘ٔ)) زٌُد ناجح ( ، ) إن زٌداً ناجُح ( ، ) إن زٌداً لناجُح (                           -8ٔٔ

 للمخاطب فً تقبل الخبر حاالت ثالث ما هً ؟ وضحها من خالل الجملة السابقة 

 ) خالً الذهن (  تقال للمخاطب اذا كان متقبٌل لألمر ، لٌس له علم بخبر النجاح -ج / ) زٌُد ناجح (  :   

 ) شاُك (          ً امر النجاحتقال للمخاطب اذا كان متردد ، أي لدٌه شك ف -) إن زٌداً ناجُح ( :       

 ) ُمنكر (                    تقال للمخاطب المنكر لألمر ، أي انكَر نجاح زٌُد  -) إن زٌداً لناجُح ( :      

ٌُْسرا َمعَ  َفإِنا )قال تعالى  -8ٕٔ ٌُْسراً  َمعَ  إِنا  اْلُعْسِر  ا آَدُم اْسُكْن أَنَت َوَزْوجُ  )( اْلُعْسِر  ٌَ ةَ َوقُْلَنا   (َك اْلَجنا

 (الدور األولٕ٘ٔٓ)                  ئقهاافً النصٌن الكرٌمٌن أسالٌب توكٌد مختلفة ، استخرجها مبٌناً طر

ٌُْسراً  َمعَ  إِنا  ،،   توكٌد بالحرؾ -: إِنا   ج/              توكٌد لفظً -،، أنَت :  توكٌد لفظً -: اْلُعْسِر 
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ة  دَ  ِمنْ  َوَما) قال تعالى  -8ٖٔ هِ  فًِ ابا ٌْ ِطٌُر بَِجَناَح ٌَ  (الدور األولٕ٘ٔٓ)(  إَِّلا أَُمم  أَْمَثالُُكمْ  األَْرِض َوَّل َطائِر  

 دل على الحرؾ الزائد فً النص الكرٌم ثم وثق اجابتك بما تعرؾ من شروط زٌادتها 

ة   ِمنْ     ج/                   م نكرةزائدة للتوكٌد سبقت بنفً وتالها أس -/ من :  َدابا

 زائدة للتوكٌد سبقت بنفً واقترنت بعاطؾ وتالها مفرد -: / َّل  َوَّل َطائِر                          
 

ا قال تعالى) -8ٔٗ َك َتْرُجوَها  مِّن َعْنُهُم اْبتَِغاَء َرْحَمة   ُتْعِرَضنا َوإِما بِّ ُسوًرارا ٌْ  (الدور األولٕ٘ٔٓ)  (َفقُل لاُهْم َقْوًَّل ما

                                             ألنه موصوف ج /                           د ) قوال ( توكٌداً لفعله ، ما السببال تع  -ٔ

  ما حكم توكٌد الفعل بنون التوكٌد ؟ ولماذا -ٕ

 مسبوق بـ إن الشرطٌة المدؼمة بـ ما الزائدة للتوكٌدج / جائز      
 

 (الدور الثانً ٕ٘ٔٓ) كله        وَّل بعض ما فٌه إذا كنُت راضٌاً         ولسُت براء  عٌب ذا الود -8ٔ٘

 استخرج كل توكٌد وبٌن طرائقه  

 بـ الحرؾ الزائد َّل  -،،  وَّل بعض :  توكٌد معنوي -،، كله :  الحرؾ الزائدـ بالباء  -براء  :ج/          
 

مَ ))قال تعالى  -8ٔٙ ٌْ ِ َجْهَد أَ ٌُْؤِمُننا بَِها اِنِهْم لَئِن َجاَءْتُهمْ َوأَْقَسُموا بِاهللا ة  لا ٌَ  (الدور الثانً ٕ٘ٔٓ)       (( آ

 ما حالة الفعل المضارع المؤكد بالنون من حٌث االعراب والبناء ؟ ولماذا  -ٔ

 ) لم تتصل النون بالفعل اتصال مباشر ( لوجود فاصل بٌن الفعل ونون التوكٌدمعرب  ج /

 رع معلالً ما حكم توكٌد الفعل المضا -ٕ

 الم التوكٌد والفعل مثبت ودال على المستقبلبقسم ومتصل ب مسبوق المضارع ألن الفعل، ج / واجب التوكٌد
 

ْحبُِسهُ ))قال تعالى  -0ٔ8 ٌَ قُولُنا َما  ٌَ ْعُدوَدة  لا ة  ما ْرَنا َعْنُهُم اْلَعَذاَب إَِلىَٰ أُما  (الدور الثانً ٕ٘ٔٓ) (  ( َولَِئْن أَخا

 ؟ ولماذا البناء واالعراببالنون من حٌث  لمتصللفعل المضارع اما حالة ا -ٔ

 ( لم تتصل النون بالفعل اتصال مباشر)  لوجود فاصل بٌن الفعل ونون التوكٌدمعرب ج/          

ْرَناالالم فً قوله تعالى )  -ٕ ها بمصطلح آخر درسته ( َوَلِئْن أَخَّ     الم التوكٌد سمَّ

  موطئة للقسم او مشعرة بالقسمج /                                                                 

ُكنِ  إِنا الاِذٌَن َكَفُروا َوَظلَُموا لَمْ قال تعالى )) -8ٔ8 ٌَ  ُ
ْغفَِر لَُهمْ  هللاا ٌَ َذا إِنا  (()) لِ  (( لَُهَو اْلَقَصُص اْلَحقُّ  َهَٰ

تَِك أَلُ ))                        ُهْم أَْجَمِعٌنَ َقالَ َفبِِعزا نا ٌَ  (الدور الثانً ٕ٘ٔٓ)                                     (( ْغِو

 تكررت الالم فً النصوص الكرٌمة اآلتٌة عدة مرات فما نوعها فً كل نص 

ْغفِرَ ج/          ٌَ ُهمْ أَلُ  ،، الم االبتداء -: لَُهوَ    ،،  الم الجحود -:  لِ نا ٌَ   اقعة جواب لقسمو التوكٌد الم -: ْغِو

 (الدور الثانً ٕ٘ٔٓ)           لعمُرك ما أدري وإن كنُت دارٌاً          بسبع  رمٌن الجمَر أم بثمانِ  -0ٔ8

  الفعل منفًألن  ج/                              لماذا امتنع توكٌد الفعل ) أدري ( بنون التوكٌد ؟

 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)لشباب وَّل تبلى سجاٌاه     أتسألٌن عن الخمسٌن ما فعلت   ٌبلى ا -0ٓٔ

نَّ الشباب  ج /              أكد جملة ) ٌبلى الشباب ( بنون التوكٌد محافظاً على الشباب ٌَ  ال تبل
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ُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤُكمْ  ِمنْ  َما َتْعُبُدونَ  قال تعالى ))  -0ٔٔ ٌْ ُ بَِها ِمْن ُسْلَطان   َما ُدونِِه إَِّلا أَْسَماًء َسما
 أَْنَزلَ هللاا

ِ (( إَِّلا  إِِن اْلُحْكمُ                           ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)                                           هلِلا

 دل على التوكٌد بنوعٌن مختلفٌن   
ِ  إَِّلا  إِِن اْلُحْكمُ )  ( ْسَماءً ُدونِِه إَِّلا أَ  ِمنْ  َما َتْعُبُدونَ ) ج /        توكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغ   ( هلِلا

 توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المستتر  -: أنتم                            
 توكٌد بالحرؾ الزائد بـ من الزائدة  -) من : من سلطان                        
 ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)         تحلفن على صدق وَّل كذب    فما ٌفٌدك  إَّل المأثم الحلفَّل  -7ٕٔ

 وهللا لَتحلَفنَّ على صدٍق  ج /اجعل التوكٌد فً ) تحلفن ( واجباً وؼٌر ما ٌلزم                           
 

اقال تعالى ))  -7ٖٔ  ( الدور الثانً خارج العراقٕ٘ٔٓ)    ئل  : صاحبك األحمدانقال قا  (( اْلَواِرثٌِنَ  َنْحنُ  َوُكنا

 قال الشاعر : َّل تحسَبنا الموَت موَت البلى     وإنما الموت سؤال الرجال             

 :توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل للضمٌر المتصل مبنً قً محل رفع  نحن ج/أعرب ما تحته خط  (ٔ

 ( فكٌؾ تؤكد الجملة المتقدمة توكٌداً معنوٌاً  من والسالمةاأل: ) األحمدٌن إذا علمت أن معنى   (ٕ
       األحمدان كالهما / صاحبك ج               

  حكم توكٌد الفعل جوازاً  ج /  ما حكم توكٌد الفعل المضارع الوارد فً قول الشاعر بالنون  (ٖ
    صر توكٌد بالق -ؤأنما : ج /فً عجز البٌت طرٌقة من طرائق التوكٌد حددها   (ٗ

                                  

 (اُذٝس اُضبُشٕ٘ٔٓ)ُؼُٔشى ٓب أٛـ٣ٞذ ًـل٢ ُش٣ـجخ    ٝال ؽِٔز٢٘ ٗؾٞ كبؽؾخ سع٢ِ                     -0ٗٔ

 ٝال هبد٢ٗ عٔؼ٢ ٝال ثقش١ ُٜب     ٝال د٢ُ٘ سأ٢٣ ػ٤ِٜب ٝال ػو٢ِ        

 ذٛش اال ٝهذ أفبثذ كز٠ هج٢ِ ٝأػِْ أ٢ٗ ُْ رـقج٢٘ ٓق٤ـجخ       ٖٓ اُ          

 ،،   توكٌد بالقسم -ج/ لعمرك :          فً النص توكٌد بؽٌر الحرؾ دل علٌه وبٌن نوعه 

 توكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغ -: ُْ رـقج٢٘ ٓق٤ـجخ ٖٓ اُذٛش اال ٝهذ أفبثذ كز٠ هج٢ِ         
 

  لث( الدور الثإ٘ٔٓ)                   فاعل بعد التوكٌد للجماعة ، وأعرب ال) َّل تحزن (  أكد الفعل -0٘ٔ

  الفاعل واو الجماعة المحذوؾ للتخلص من التقاء الساكنٌنج / َّل تحزُننا ،                  

 ( الدور الثالثٕ٘ٔٓ) ومن كان مما ٌحدُث الدهر جازعاً    فال بدا ٌوماً أن ٌرى وهو صابر          -0ٙٔ

  اسم ال مبنً على الفتح فً محل نصب -ج / َّل بدا :       كٌد دل علٌه مبٌناً موقع االسم بعده فً النص تو
 

اَها َمنْ  َقْد أَْفلَحَ ))قال تعالى  -00ٔ َماَوات َواأْلَْرض (()) َزكا ب السا ٌْ ِ َغ ُ بَِكاف  َعْبَدهُ  (( )) َوهلِلا
َس هللاا ٌْ  ((أَلَ

ِل اْلقُْرآَن َتْرتٌِالً َورَ  ))                          ةَ (( ))  تِّ ا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجَك اْلَجنا ٌَ  )) 

 القرآنٌة طرائق للتوكٌد دل علٌها ثم بٌن نوع كل منها فً النصوص 

 بالقصر بتقدٌم ما حقه التأخٌر  -، هلل : توكٌد بالحرؾ حرؾ تحقٌق وتوكٌد -ج / قد :   

 بالمفعول المطلق(توكٌد بالمصدر ) -، ترتٌال : حرؾ الزائد الباء الزائدة للتوكٌدتوكٌد بال -بكاف  )الباء( :

  توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المستتر -أنت :          

  وما أعراب الفعل المضارع: أٌها العراقٌون لِتدافُعن عن الوطن؟ ما حكم توكٌد الفعل فً جملة -08ٔ

 ( تمهٌديٕٙٔٓ)      ) مسبوق بالم األمر(                                                      ائزحكم التوكٌد جج / 
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 فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذؾ النون ألنه من األفعال الخمسة والفاعل واو الجماعة  -تدافُعنا :

  ل لها من األعرابالمحذوؾ للتخلص من التقاء الساكنٌن ونون التوكٌد ال مح             

 ( تمهٌديٕٙٔٓ)                                                    (( َسبٌِل   مِّن َفَهلْ إِلَىَٰ ُخُروج  ))قال تعالى  -00ٔ

 ) من الزائدة للتوكٌد (          من   ج /                  فً النص توكٌد بالحرؾ دل علٌه                
 

 ( تمهٌديٕٙٔٓ)ً ثم أسلمً ثمت أسلمً   ثالث تحٌات وأن لم تكلمً                      أَّل أسلم -ٕٓٓ

ٌّن نوعه                  توكٌد لفظً بتكرار الجملة الفعلٌة -ج/ أسلمً :         فً البٌت توكٌد وضحه وب
 

ِهمْ  (()) إِنا اأْلَْبَراَر لَفًِ َنِعٌم  قال تعالى )) -ٕٔٓ ٌْ ِطر   لَْسَت َعلَ ٌْ  ( تمهٌديٕٙٔٓ)                          ((بُِمَس

ا آَدُم اْسُكْن أَْنَت َوَزْوُجكَ  ))            ٌَ ا لَِعب  َولَْهو   (())َوقُْلَنا  ٌَ ْن اةُ الدُّ ٌَ َما اْلَح  ((إِنا

 فً النصوص الكرٌمة أسالٌب للتوكٌد اذكر طرائقها  

 توكٌد بالحرؾ الزائد -،، بمسٌطر )الباء(: توكٌد بالحرؾم ( ،، لفً )الال توكٌد بالحرؾ -ج/ إن :      

 توكٌد بالقصر -،، إنما :  توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل -أنت :              
  

 ( تمهٌديٕٙٔٓ)                       (( ُكلُُّهْم َجِمًٌعا األَْرِض  َمْن فًِ َشاَء َربَُّك آلَمنَ  َولَوْ ))قال تعالى  -ٕٕٓ

 توكٌد معنوي  -: ج /  كلهمم تابع أفاد التوكٌد ، ما نوعه                    ورد فً النص الكرٌ        
 

 ( الدور األولٕٙٔٓ) ) فبعزة هللا لسوف أبرُّ والدي ( ونقول  ( اْلَجاِهلٌِنَ  ِمنَ  َفاَل َتُكوَننا )قال تعالى  -ٖٕٓ

 ان السبب ما حكم توكٌد الفعل المضارع بالنون مع بٌ      

    جائز مسبوق بـ ال الناهٌة الجازمة -: َفاَل َتُكوَننا ج /                     

 ممتنع لوجود فاصل بٌن الفعل المضارع والم التوكٌد -لسوف أبرُّ :                         
 

 ( الدور األولٕٙٔٓ)قطعاً لقد عظمت ذنوبً كثرة    لكن عفوك ٌا ألهً كائن        -قال الشاعر : -ٕٗٓ

 وقال أخر :  فما أزداد إَّل جرأة وصرامة      وأٌقنت أن األمر منه هو الجد           

 فً البٌتٌن أنفً الذكر أسالٌب توكٌد مختلفة استخرجها مبٌناً طرائقها وأنواعها 

 ،،  ( توكٌد بالحرؾ الم التوكٌد،   لقد )الالم       التوكٌد ببعض األلفاظ -ج/  قطعا : 

 توكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغفما أزداد إَّل جرأة : ، حرؾ تحقٌق وتوكٌد  توكٌد بالحرؾ-قد :  

 توكٌد بالقصر بالـ التعرٌؾ الداخلة على الخبر ،هو الجد : أن حرؾ مشبه بالفعلتوكٌد بالحرؾ  :أن      
 

 ( الدور األولٕٙٔٓ)                     (( َحًقّا ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ  َوَنَصُروا أُولَئِكَ  آَوْوا َوالاِذٌنَ ))قال تعالى  -ٕ٘ٓ

 قال الشاعر : إلى هللا أشكو َّل إلى الناس    أرى األرض تبقى واألخالء تذهب  

 فً النصٌٌن أنفً الذكر أسلوباً توكٌد بالقصر ، عٌنهما وأذكر طرٌقة كل منهما 

  القصر بضمٌر الفصل وألـ التعرٌؾ الداخلة على الخبر -:  ُهُم اْلُمْؤِمُنونَ ج/                  

  القصر بتقدٌم ما حقه التأخٌر -إلى هللا      :                        

ُ َفما َلهُ قال تعالى )) -ٕٙٓ ْهِد هللاا ٌَ ُ بَِعِزٌز  ِذي اْنتِقام   ُمِضل   ِمنْ  َوَمْن 
َس هللاا ٌْ  ( الدور األولٕٙٔٓ)     ((   أَلَ

 دل على الحروؾ الزائدة للتوكٌد وبٌن سبب زٌادتها              
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 التفوق يف السادسحلة ر

 الباء زائدة فً خبر لٌس للتوكٌد -: بَِعِزٌز،،    من زائدة سبقت بنفً وتاله اسم نكرة -: ُمِضل   ِمنْ ج / 
 

ِهْم أَْسَتْغَفْرَت لَُهْم أَْم لَْم َتْسَتْغفِْر لَُهمْ ))قال تعالى -0ٕٓ ٌْ ْهِدي لَن  َسَواء  َعلَ ٌَ َ ََّل 
ُ لَُهْم ۚ إِنا هللاا ْغفَِر هللاا ٌَ 

 المؤجلٌن ( الدور األولٕٙٔٓ)                                            (( اْلَقْوَم اْلَفاِسقٌِنَ                       

ٌّن أثره  وٌرفع المبتدأ  تدخل على المبتدأ والخبر ٌنصب الخبر -أن :ج /       فً النص توكٌد دل علٌه وب
 

 المؤجلٌن ( الدور األولٕٙٔٓ)    وأنى ٌكون الخلق كالخالق الذي    ٌدوم وٌبقى والخلٌقة تذهب    -8ٕٓ

 أكد ذهاب الخلٌفة فً الشطر الثانً وبصٌاؼة أخرى 

 توكٌد(تقبل من الطالب أي طرٌقة ) الخلٌقة نفسها تذهب أو، الخلٌقة الخلٌقة تذهبأو  ما الخلٌقة إال تذهبج / 
 

    المؤجلٌن ( الدور األولٕٙٔٓ)خال هللا َّل أرجو سواك فأننً     أعد عٌالً شعبة من عٌالكا           -0ٕٓ

 عٌالً    ) الم المزحلقة ( ألعدفأننً  ج /                     زد التوكٌد الثانً توكٌداً أخر بالحرؾ       
 

 ( الدور األول المؤجلٌنٕٙٔٓ)أرى األرض تبقى واألخالء تذهب     إلى هللا أشكو َّل إلى الناس أننً    -ٕٓٔ

 دّل على التوكٌد وأذكر نوعه           

 توكٌد بالحرؾ أن الحرؾ المشبه بالفعل، أننً )أن(  توكٌد بالقصر بتقدٌم ما حقه التأخٌر -ج /  إلى هللا :
 

 المؤجلٌن ( الدور األولٕٙٔٓ)معرق               ما بٌننا ٌوم الفخار تفاوت   ابداً كالنا فً المعالً  -ٕٔٔ

 نحن كالنا فً المعالً معرقُ ج /          البٌت أجعل ) كالنا ( توكٌداً معنوٌاً مستعٌناً بنص           
 

اَن ُمْرَساَها)قال تعالى  -ٕٕٔ ٌا اَعِة أَ ْسأَلُوَنَك َعِن السا َما ِعْلُمَها ٌَ َها لَِوْقتَِها إَِّلا ُهوَ ََّل  ِعنَد َربًِّ قُلْ إِنا  ((ٌَُجلٌِّ

 الدور الثانً( ٕٙٔٓ)                                    فً النص الكرٌم توكٌدان بالقصر دّل علٌهما         

 توكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغ -،، َّل ٌجلٌها لوقتها إَّل هو :  توكٌد بالقصر بـ أنما -ج / إنما : 
 

ُكُم الاِذي َخلََقُكمتعالى ))قال  -ٕٖٔ قُوْا َربا اُس اتا َها النا ٌُّ ا أَ ْفس  َواِحَدة   ٌَ ن نا  الدور الثانً( ٕٙٔٓ)          (( مِّ

ِهمْ ))                   ٌْ قٌَِب َعلَ َتنًِ ُكْنَت أَْنَت الرا ٌْ ا َتَوفا َذا إِنا  (()) َفلَما  (( اْلَحقُّ  اْلَقَصصُ  لَُهوَ  َهَٰ

ٌّن نوعها فً الن  صوص القرآنٌة الكرٌمة اآلتٌة أسالٌب توكٌد استخرجها وب

 توكٌد لفظً بالضمٌر المنفصل الذي أكد الضمٌر المتصل -،، أنت : توكٌد بالنعت العددي -ج / واحدة :

 توكٌد بالحرؾ المشبه بالفعل  -: إنا القصر بـ الـ التعرٌؾ الداخلة على الخبر   ،،  -الرقٌب : 

 :توكٌد بالقصر بضمٌر الفصل والـ التعرٌؾ الداخلة على الخبرهو القصص،، الم االبتداء: لالم () ا لهو  
 

 

 الدور الثانً( ٕٙٔٓ)                                             ) وهللا لغرضكم تدركون بالسعً الدائب (  -ٕٗٔ

 كٌد ذاكراً ما طرأ علٌه من تؽٌٌر أعد كتابة الجملة السابقة بحٌث تجعل الفعل واجب التو        

 حذفت الواو اللتقاء الساكنٌن ج / وهللا لتدرك نا غرضكم بالسعً الدائب   ،                            

 الدور الثانً( ٕٙٔٓ)                                 التعلل َّل أهل وَّل وطن بمَ  ،     تتكاسلن تندم إما -ٕ٘ٔ

 ، ثم رده إلى مسماه فٌما ٌأتً تحته خط  مافً كل فك تركٌب 
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  لمدؼمة بـما زائدة للتوكٌداإن شرطٌة  -:ج / إما  

  الباء حرؾ جر ، ما استفهامٌة -بَم :       

ُكُم الاِذي َخلََقُكمقال تعالى )) -ٕٔٙ قُوْا َربا اُس اتا َها النا ٌُّ ا أَ ْفس  َواِحَدة   ٌَ ن نا  الثانًالدور ( ٕٙٔٓ)          (( مِّ

ْحِملُوها َكَمَثلِ )( فُُطور   ِمنْ  َتَرى َهلْ  َفاْرِجِع اْلَبَصرَ ) ٌَ ْوراَة ُثما لَْم  لُوا التا ْحِملُ أَْسفاراً  َمَثلُ الاِذٌَن ُحمِّ ٌَ  (اْلِحماِر 

 قال الشاعر : لعمرك ما ٌنال الفضل إَّل      تقً القلب محتسب صبور

 مختلفة ، استخرجها مبٌناً طرائقها وأنواعها فً النصوص الكرٌمة أسالٌب توكٌد        

 من توكٌد بالحرؾ الزائد بمن الزائدة للتوكٌد -، من فطور :  توكٌد بالنعت العددي -ج / واحدة :

 توكٌد بالقسم  -: لعمرك     توكٌد بالحرؾ الزائد بـ الكاؾ الزائدة  ، -:كمثل            

 توكٌد بالقصر بالنفً واالستثناء المفرغ -: لبما ٌنال الفضل إَّل تقً الق            
 

 الدور الثانً( ٕٙٔٓ)           األحاٌٌن ( كلِّ وعرفتك أخاً صادقاً فً  وضوحاً بٌناً )وضحت الحقٌقة   -0ٕٔ

 تستطٌع أن تعد ما تحته خط توكٌداً ؟ ولماذا ؟ أ            

  ال ٌفٌد المصدر التوكٌد ألنه موصوؾ -: وضوحاً بٌناً ج/ 

  ال تعد توكٌداً ألنها لم تسبق بمؤكد ولم ٌتصل بها ضمٌر  -كل :              

 

 

ليسَ على طول ِ الحياة ندمْ     وهن وراء الورِء 

 ها يعَّلن

 ن تراهلك أمام عينيك فأعدد له كما حتب أمستقب                              

ٕٔٓ 
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